
Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 101 — 8031 — Poz. 2008, 2009

   Zał>cznik nr 2
   do Uchwały Nr XXXVI/1024/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego VródmieWcie rejon ulic MieszczaM-
skiej, Ogarnej, Ławniczej i Długi Targ w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu.

Uwag nie wniesiono.

   Zał>cznik nr 3
   do Uchwały Nr XXXVI/1024/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego VródmieWcie rejon ulic MieszczaM-
skiej, Ogarnej, Ławniczej i Długi Targ w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.

W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy.

2009

 UCHWAŁA Nr 45/III/2009

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

 z dnia 17 kwietnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Ełgano-

wo w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 77/IX/2006 z dnia 26.10.2006.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), na wniosek Wójta 
Rada Gminy Tr>bki Wielkie uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci, ze „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tr>bki Wielkie” zgodnie z uchwał> o przyst>pieniu do 
sporz>dzania zmiany (uchwała nr 17/II/2008 z dnia 
25.03.2008) Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu wsi Ełganowo w gminie 
Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki 
Wielkie nr 77/IX/2006 z dnia 26.10.2006, uchwala 
siC zmianC Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ełganowo, w 
obrCbie Ełganowo w gminie Tr>bki Wielkie, obejmuj>cy 
obszar o powierzchni 1,22 ha, o granicach wyznaczonych 
zgodnie z zał>cznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:
1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek zmiany 

planu w skali 1:2000;
2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniecie 

dotycz>ce realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy.

§ 3

1. Zmianie zostały objCte nastCpuj>ce elementy 
obowi>zuj>cego planu miejscowego:
1) W czCWci ogólnej zmienia siC zapis dotycz>cy § 3 ust. 

1 pkt 1. który otrzymuje nastCpuj>ce brzmienie:
„1) Historyczna czCWci wsi Ełganowo jest objCta 

stref> ochrony konserwatorskiej ze wzglCdu na 
zachowany czytelny układ ruralistyczny. Ochronie 
podlegaj>:

a) historyczny układ dróg i działek siedliskowych;
b) zachowany układ tradycyjnych zagród z nakazem ich 

rewaloryzacji;
c) tradycyjne formy zabudowy mieszkaniowej i gospo-

darczej w odniesieniu do proporcji, skali i rodzaju 
zastosowanych materiałów;

2) Wszelkie prace inwestycyjne przebiegaj>ce na terenie 
chronionym musz> być uzgodnione z właWciwym 
terenowo Konserwatorem Zabytków;

3) na terenie planu wystCpuj> nastCpuj>ce obiekty ujCte 
w ewidencji zabytków (zaznaczone na zał>czniku 
graficznym nr 1 do uchwały), dla których obowi>zuj> 
nastCpuj>ce zasady:
a) dla budynków ujCtych w gminnej i wojewódzkiej 

ewidencji zabytków wprowadza siC wymóg ochrony 
i rewaloryzacji tj. zachowania wzglCdnie przywrócenia 
historycznej formy, ze szczególnym uwzglCdnieniem 
historycznie ukształtowanych elementów, takich jak:
- forma i proporcje bryły,
- forma dachu, w tym nachylenie połaci i rodzaj 

pokrycia dachowego,
- rozmieszczenie i proporcje otworów okiennych 

i drzwiowych oraz tradycyjne podziały stolarki
- detal architektoniczny, kolorystyka i historyczne 

materiały budowlane;
- specyfika i rodzaj małej architektury i elementów 

urz>dzenia terenu.
b) zakres i rodzaj działaM inwestycyjnych w obrCbie strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz w obiektach wpisanych 
do ewidencji zabytków normuj> przepisy szczegółowe 
w poszczególnych kartach terenu.

c) Inwestycje w obrCbie strefy ochrony konserwatorskiej 
oraz w obiektach ujCtych w ewidencji zabytków w 
zakresie w/w elementów objCtych ochron> wymagaj> 
uzgodnienia z właWciwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków.”

2) W czCWci szczegółowej tekstu zmienia siC nastCpuj>ce 
elementy:
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a) Z tekstu planu wykreWla siC zapisy dla drogi 06 
KDW;

b) Zmienia siC zapisy dotycz>ce 03 MN, które uzyskuj> 
brzmienie zapisane w § 4 niniejszej uchwały;

c) Dla nowych jednostek: 06 UK i 07 KS/ZU o gra-
nicach okreWlonych na zał>czniku graficznym do 
zmiany planu, ustala siC nastCpuj>ce szczegóło-
we zasady zagospodarowania terenu i zabudowy 
zawarte w § 4 niniejszej uchwały.

3) Na rysunku planu, w zakresie okreWlonym niniejsz> 
uchwał> dokonuje siC zmian zawartych na zał>czniku 
graficznym zgodnie z granicami objCtymi niniejsz> 
zmian>.

2. Wszystkie pozostałe elementy planu pozostaj> bez 
zmian, s> obowi>zuj>ce dla niniejszej zmiany planu i do 
stosowania.

§ 4

Szczegółowe ustalenia dla jednostek urbanistycznych 
objCtych zmian>:
1. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 03 MN

1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna, wolnostoj>ca;

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) na terenie jednostki znajduj> siC obiekty objCte 
ochron> konserwatorsk> (zaznaczone na zał>czniku 
graficznym do uchwały) dawny budynek szkoły wraz 
z budynkiem gospodarczym, dla których ustalono 
zasady ochrony zawarte w punkcie 8);

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj>-
ca,

c) dopuszcza siC budowC budynku gospodarczego w 
postaci wolnostoj>cej lub w zespole z budynkiem 
mieszkalnym;

d) dopuszcza siC istniej>cy podział działek;
e) dopuszcza siC podział na nowe działki nie mniejsze 

nic 1000 m²;
4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

a) dla istniej>cych obiektów objCtych ochron> konser-
watorsk> nie dopuszcza siC zmiany kubatury, kształtu 
i proporcji dachu, układu i rodzaju stolarki okiennej, 
kolorystyki i detalu architektonicznego;

b) dla nowych obiektów:
- dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od 

poziomu terenu do najwycszego punktu budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 
9,0m;

- dopuszczalna wysokoWć zabudowy licz>c od pozio-
mu terenu do najwycszego punktu wolnostoj>cego 
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

- dopuszczalna maksymalna wysokoWć poziomu 
posadzki parteru: 0,6m;

- dopuszcza siC podpiwniczenie budynku;
- dopuszczalna iloWć kondygnacji dla wszystkich 

budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze ucytkowe;

- dopuszczalne rodzaje dachów dla budynku miesz-
kalnego: dachy strome, dwu lub wielospadowe, 
wskazana lokalizacja zabudowy kalenic> równole-
gle do krawCdzi drogi;

- dopuszczalne rodzaje dachów dla zabudowy gospo-
darczej: dachy strome symetryczne;

- dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudo-
wy mieszkaniowej: 300 - 450;

- dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudo-
wy gospodarczej: 220 - 450;

c) rodzaj pokrycia dachu: wskazany ten sam rodzaj 
pokrycia dachu dla całej nieruchomoWci. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliconych do 
czerwieni ceramicznej wzglCdnie br>zów;

d) dopuszcza siC kolorystykC tynków w gamie barw natu-
ralnych – od bieli do piaskowych lub w kolorze cegły 
i drewna;

e) dopuszcza siC maksymalnie 30% pokrycia działki 
zabudow>;

f) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi 
– 10%;

g) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z zał>cz-
nikiem graficznym nr 1 do uchwały)w odległoWci 6,0 
m od linii rozgraniczaj>cej z drogami gminnymi i we-
wnCtrznymi, z mocliwoWci> wycofania budynków w 
gł>b działki;

h) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z zał>czni-
kiem graficznym nr 1 do uchwały)w odległoWci 8,0 m 
od krawCdzi drogi powiatowej;

5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu komunalnego, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: docelowo do 
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci 
i drogi. Dopuszcza siC lokalne rozwi>zania gospodarki 
Wciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodpływo-
we, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz> 
być bezwzglCdnie zlikwidowane, a obiekty podł>czone 
do sieci;

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nie-
utwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z 
placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych 
– po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych 
nalecy zagospodarować w granicach własnoWci dział-
ki;

e) zaopatrzenie w ciepło – zbiorowe lub indywidualne 
sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne.;

f) odprowadzenie odpadów stałych po segregacji wg 
grup asortymentowych powinny być zagospodarowa-
ne przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo.

6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC powiato-

w>, gminn> i drogi wewnCtrzne - dopuszcza siC jeden 
wjazd na jedna działkC (zał. graficzny nr 1 do Uchwa-
ły);

b) miejsca parkingowe wynikaj>ce z programu inwestycji 
nalecy przewidzieć w ramach własnoWci nieruchomoWci 
lub w wydzielonych obszarach dla parkingów publicz-
nych; minimalny wskaanik miejsc parkingowych: 1mp/
1mieszkanie;

c) dopuszcza siC czasowe miejsca postojowe w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg gminnych i wewnCtrznych;

7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nalecy pozostawić przynajmniej 50% powierzchni jako 

biologicznie czynnej;
c) wzdłuc granic nieruchomoWci nalecy wprowadzić zieleM 

komponowan>;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW:
a) teren połocony w obrCbie strefy ochrony konserwa-

torskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi 
Ełganowo; obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 
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3 ust. 1, pkt 1.
b) wprowadza siC nakaz zachowania historycznej formy 

obiektu, ze szczególnym uwzglCdnieniem historycznie 
ukształtowanych elementów, takich jak:
- bryła i jej proporcje,
- kształt dachu, nachylenie połaci dachowych i rodzaj 

pokrycia dachowego,
- rozmieszczenie, proporcje i podział otworów okien-

nych i drzwiowych,
- detal architektoniczny,
- kolorystyka i materiały;
- mała architektura i elementy urz>dzenia terenu.

c) Wskazuje siC na koniecznoWć rewaloryzacji obiektu 
maj>cej na celu przywrócenie ich pierwotnej historycz-
nej formy;

d) Inwestycje dokonywane w obrCbie strefy oraz w obiek-
tach ujCtych w ewidencji zabytków w zakresie w/w 
elementów objCtych ochron> wymagaj> uzgodnienia 
z właWciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.

9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
 Nie ustala siC.
10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREACYJ-

NYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASO-
WYCH:

 Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
a) nalecy ujednolicać wysokoWć i ucycie materiału na 

ogrodzenia od frontu działki; preferowane ogrodzenia 
o wysokoWci 0,60 – 1,5 m; z materiałów tradycyjnych: 
drewno, cegła, kamieM;

b) zaleca siC stosowanie cywopłotów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów 

betonowych i siatki od strony frontowej działki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupełnianie istniej>cych 

nasadzeM drzew wzdłuc dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-

NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:
 Nie ustala siC.
13) STAWKA PROCENTOWA

Ustala siC stawkC procentow> – nie dotyczy

2. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 06 UK

1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: teren zabudowy zwi>zanej 
z usługami sakralnymi – koWciół katolicki, kaplica, usługi 
oWwiaty i kultury, zieleM parkowa;

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC;
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszcza siC budowC obiektów sakralnych (koWciół 
katolicki, kaplica) stylem form> i materiałami nawi>zu-
j>c> do istniej>cej tradycyjnej zabudowy;

b) dopuszcza siC wprowadzenie małej architektury tj. 
altany, fontanny, ławki, pergole, podesty itp. Wskaza-
nie zastosowania materiałów pochodzenia naturalne-
go: kamieM, drewno, wiklina itp.

c) dopuszcza siC wydzielenie na całym terenie Wciecek 
spacerowych i rowerowych o nawierzchni utwardzo-
nej;

d) wskazane zastosowanie wyposacenia terenu tj. lamp 
oWwietleniowych, Wmietników, murków i płotów w 
podobnej stylistyce dla całego obszaru;

e) dopuszcza siC na terenie lokalizacjC urz>dzeM infra-
struktury technicznej wraz z ich strefami ochronnymi;

4) WSKAZNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) dla budynku koWcioła:

- dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od pozio-
mu terenu do najwycszego punktu kalenicy budynku 

– maksymalnie 15,0m;
- dopuszczalna wysokoWć wiecy koWcioła – maksy-

malnie 25,0 m;
- dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;
- dopuszczalna maksymalna wysokoWć poziomu 

posadzki parteru: 0,60m;
- dopuszczalna iloWć kondygnacji: maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne + poddasze ucytkowe;
- dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o 

symetrycznym k>cie nachylenia połaci dacho-
wych;

- dwuspadowe lub wielospadowe z wyraanie zazna-
czona kalenic>;

- dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudo-
wy usługowej: 300, 450;

- rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie 
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całego 
terenu - dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliconych do 
czerwieni ceramicznej wzglCdnie br>zów;

b) dla pozostałej zabudowy:
- dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od 

poziomu terenu do najwycszego punktu budynków 
gospodarczych i plebanii – maksymalnie 9,0m;

- dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;
- dopuszczalna maksymalna wysokoWć poziomu 

posadzki parteru: 0,60m;
- dopuszczalna iloWć kondygnacji dla wszystkich 

budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
+ poddasze ucytkowe;

- dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o 
symetrycznym k>cie nachylenia połaci dacho-
wych;

- dwuspadowe lub wielospadowe z wyraanie zazna-
czona kalenic>;

- dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudo-
wy usługowej: 30o, 45o

- dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudo-
wy gospodarczej: 30o, 45o

- rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie 
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całego 
terenu - dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliconych do 
czerwieni ceramicznej wzglCdnie br>zów;

- dopuszcza siC maksymalnie 30% pokrycia działki 
zabudow>;

- dopuszcza siC maksymalnie 10% pokrycia działki 
nawierzchniami utwardzonymi;

5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu komunalnego, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: docelowo do 
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci 
i drogi. Dopuszcza siC lokalne rozwi>zania gospodarki 
Wciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodpływo-
we, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz> 
być bezwzglCdnie zlikwidowane, a obiekty podł>czone 
do sieci;

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nie-
utwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z 
placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych 
– po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych 
nalecy zagospodarować w granicach własnoWci dział-
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ki;
e) zaopatrzenie w ciepło – zbiorowe lub indywidualne 

sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne.;
f) odprowadzenie odpadów stałych po segregacji wg 

grup asortymentowych powinny być zagospodarowa-
ne przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo.

6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC powiato-

w>, gminn> i drogi wewnCtrzne - dopuszcza siC jeden 
wjazd na jedna działkC (zał. graficzny nr 1 do Uchwa-
ły);

b) miejsca parkingowe wynikaj>ce z programu inwestycji 
nalecy przewidzieć w ramach własnoWci nieruchomoWci 
lub w wydzielonych miejscach parkingu publicznego;

7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nalecy pozostawić przynajmniej 50% powierzchni jako 

biologicznie czynnej;
c) wzdłuc granic nieruchomoWci nalecy wprowadzić zieleM 

komponowan>;
d) wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> działal-

noWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w granicach 
własnoWci nieruchomoWci;

e) zachowaniu podlegaj> istniej>ce zadrzewienia i cywo-
płoty;

8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW:
a) teren połocony w obrCbie strefy ochrony konserwa-

torskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi 
Ełganowo; obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 
3 ust. 1, pkt 1.

b) Inwestycje dokonywane w obrCbie strefy oraz w 
obiektach ujCtych w ewidencji zabytków wymagaj> 
uzgodnienia z właWciwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków.

9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
 Nie ustala siC;
10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREACYJ-

NYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASO-
WYCH:
a) na terenie przyległym do koWcioła nalecy zachować 

i wytworzyć miejsca do spotkaM publicznych i ce-
remonii koWcielnych tj. droga krzycowa, procesja, 
miejsca modlitwy i kontemplacji, miejsca pod msze 
polowe itp.

11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-
CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
a) nalecy ujednolicać wysokoWć i ucycie materiału na 

ogrodzenia od frontu działki; preferowane ogrodzenia 
o wysokoWci 0,60 – 1,5 m; z materiałów tradycyjnych: 
drewno, cegła, kamieM;

b) zaleca siC stosowanie cywopłotów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów 

betonowych i siatki od strony frontowej działki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupełnianie istniej>cych 

nasadzeM drzew wzdłuc dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-

NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:
Nie ustala siC;

13) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siC stawkC procentow> – nie dotyczy

3. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 07 KS/

ZU

1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: teren publiczny jako plac 
wraz z zieleni> urz>dzon> i parkingami publicznymi;

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC;
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) przestrzeM publiczna jako plac lub skwer z zieleni> 
towarzysz>c> i parkingami publicznymi;

b) na terenie nalecy pozostawić miejsce na budowC 
pomnika – przyblicona lokalizacja została zaznaczona 
na zał>czniku graficznym;

c) dopuszcza siC pokrycie nawierzchni> utwardzon> - 
80% powierzchni wydzielonego terenu;

d) parkingi nalecy urz>dzić wraz z zieleni> towarzysz>-
c> w postaci zieleni komponowanej, drzew, krzewów 
i roWlin wieloletnich;

e) dopuszcza siC wprowadzenie małej architektury tj. 
ławki, pergole, podesty itp.; wskazanie zastosowania 
materiałów pochodzenia naturalnego: kamieM, drewno, 
cegła itp.;

f) wskazane zastosowanie wyposacenia terenu tj. lamp 
oWwietleniowe, Wmietniki, murki i płoty w podobnej 
stylistyce dla całego obszaru;

g) dopuszcza siC na terenie urz>dzenia infrastruktury 
technicznej i wydzielenie na ten cel działki;

h) dopuszcza siC wykonanie dojazdu do działek s>sied-
nich poprzez teren 07KS/ZU o szerokoWci min 4,0m z 
mocliwoWci> geodezyjnego wydzielenia działki.

4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 80%;

5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu komunalnego, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: nie ustala siC;
d) odprowadzenie wód opadowych – docelowo do kanali-

zacji deszczowej, nalecy zagospodarować w granicach 
własnoWci działki;

e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f) zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC;
g) odprowadzenie odpadów stałych po segregacji wg 

grup asortymentowych powinny być zagospodarowa-
ne przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo;

6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC gminn> 

lokaln>;
b) miejsca parkingowe wynikaj>ce z programu inwestycji 

nalecy przewidzieć w ramach własnoWci nieruchomo-
Wci; parkingi mog> zajmować do 50% powierzchni 
całego terenu;

7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) nalecy pozostawić przynajmniej 20% powierzchni 

jako biologicznie czynnej;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW:
a) teren połocony w obrCbie strefy ochrony konserwa-

torskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi 
Ełganowo; obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w 
§ 3 ust. 1, pkt 1.

b) Inwestycje dokonywane w obrCbie strefy oraz w 
obiektach ujCtych w ewidencji zabytków wymagaj> 
uzgodnienia z właWciwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków.

9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siC;

10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREACYJ-
NYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASO-
WYCH:
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 Dopuszcza siC na terenie jednostki organizowanie 
imprez masowych zwi>zanych z kultem religijnym 
lub wiece i zebrania ludnoWci;

11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-
CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZEI PUBLICZ-
NYCH:
a) teren bezpoWrednio przylega do przestrzeni publicz-

nej ulic – jakoWć rozwi>zaM ogrodzeM, tablic infor-
macyjnych i reklam nalecy dostosować do ogólnych 
zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 
3 punkt 4 (Uchwała Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 
77/IX/2006 z dnia 26.10.2006);

b) teren wolny od zabudowy nalecy zagospodarować 
na cele rekreacyjne: miejsca parkingowe, miejsca do 
wypoczynku itp. wraz z zieleni> towarzysz>c>;

12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-
NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:

 Nie ustala siC;
13) STAWKA PROCENTOWA:

Ustala siC stawkC procentow> – nie dotyczy

§ 5

1. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik graficzny nr 1 
w 1: 2000.

2. Obowi>zuj>cymi ustaleniami planu na zał>czniku 
graficznym nr 1 s> nastCpuj>ce oznaczenia: oznaczenia 
planu, funkcje terenów urbanistycznych, zasady 
kształtowania zabudowy.

§ 6

StawkC procentow> słuc>c> do naliczania opłat z tytułu 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o której mowa w art. 36 
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono 
szczegółowo dla kacdej strefy i obszaru.

§ 7

Zobowi>zuje siC Wójta gminy Tr>bki Wielkie do:
1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały UrzCdowi 

Wojewódzkiemu w GdaMsku w celu ogłoszenia jej w 
Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, 
umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy Tr>bki Wielkie;

2. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 
dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 
im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 
30 ust. 1 wymienionej Ustawy o Zagospodarowaniu 
Przestrzennym;

3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie 
internetowej gminy Tr>bki Wielkie www.trabkiw.ug.gov.pl

§ 8

Trac> moc ustalenia obowi>zuj>cego miejscowego plany 
zagospodarowania przestrzennego:
1) Uchwała Nr 77/IX/2006 Rady Gminy w Tr>bkach Wielkich 

z dnia 26.10.2006 we fragmencie objCtym granicami 
niniejszej zmiany planu.

§ 9

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, za 
wyj>tkiem § 7 ust. 1, która wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.
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ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE UWAG
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu wsi Ełganowo w gminie Tr>bki 
Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie 
nr 77/IX/2006 z dnia 26.10.2006

Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC z 
dokumentacj> formalno-prawn> dotycz>c> uwag do projektu 
zmiany MPZP dla fragmentu wsi Ełganowo w gminie Tr>bki 
Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 
77/IX/2006 z dnia 26.10.2006, rozstrzyga co nastCpuje:
1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Ełganowo w gminie Tr>bki Wielkie 
okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie 

 nr 77/IX/2006 z dnia 26.10.2006 oraz w terminie 
obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od 
ostatniego dnia wyłocenia projektu Planu do publicznego 
wgl>du do UrzCdu Gminy w Tr>bkach Wielkich nie 
wpłyn>ł ani jeden wniosek, który mocna zakwalifikować 
jako uwagi.

2. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity         
Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003 r. art. 11 pkt 11,12 oraz 
art. 12 pkt 1. rozstrzygniCcie póan. zm.) rozstrzygniCcie 
o rozpatrzeniu uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest zał>cznikiem 
do uchwały o uchwaleniu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu 
wsi Ełganowo w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego 

uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 77/IX/2006 z 
dnia 26.10.2006

   Zał>cznik Nr 3
   do Uchwały Nr 45/III/2009
   Rady Gminy Tr>bki Wielkie
   z dnia 17 kwietnia 2009 r.
ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZA-

KRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEb= DO ZADAL WŁASNYCH GMINY
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu wsi Ełganowo w gminie Tr>bki 
Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie 
nr 77/IX/2006 z dnia 26.10.2006

Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC z 
prognoz> skutków ekonomicznych do projektu zmiany MPZP 
dla fragmentu wsi Ełganowo w gminie Tr>bki Wielkie okre-
Wlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 77/IX/2006 
z dnia 26.10.2006, rozstrzyga co nastCpuje:
1. Na terenie zmiany planu znajduje siC przestrzeM publiczna 

okreWlona symbolem 07KS/ZU, która jest własnoWci> 
gminy i pozostanie jako tereny publiczne.

2. Gmina ponosi skutki ekonomiczne z tytułu uzbrojenia 
i urz>dzenia terenu publicznego.

3. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 
80 poz 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniCcie w sprawie 
sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, jest zał>cznikiem 
do uchwały o uchwaleniu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu 
wsi Ełganowo w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego 
uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 77/IX/2006 z 
dnia 26.10.2006

2010

 UCHWAŁA Nr XXXIII/271/2009

Rady Miasta Ustka

 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „ZUBRZYCKIEGO BIS”

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 
1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U z 
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz z 2008 r. Dz. 
U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 45 art. 20 ust. 1 w zwi>zku 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, 
Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 
2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada 
Miasta Ustka uchwala, co nastCpuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stosownie do uchwały Nr VIII/63/2007 z dnia 31 maja 
2007 r. Rady Miasta Ustka z dnia 31 maja 2007 r. uchwala 

siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ZU-
BRZYCKIEGO BIS” w granicach opracowania oznaczonych 
na zał>czniku nr 1 do niniejszej uchwały, którego ustalenia 
wyracone s> w postaci zasad i sposobów zagospodarowa-
nia terenów okreWlonych niniejsz> uchwał> oraz rysunkiem 
planu.

§ 2

Ustalenia planu wymienionego w § 1 s> zgodne z ustale-
niami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ustka.

§ 3

Granice obszaru objCtego planem s> zgodne z grani-
cami okreWlonymi w zał>czniku graficznym do uchwały Nr 
VIII/63/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyst>pie-
nia do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ustka pn. „ZUBRZYCKIEGO 
BIS” stanowi>cego zmianC fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „ul. 
Zubrzyckiego i okolice”.

§ 4

Integraln> czCWć uchwały stanowi>:
1) zał>cznik nr 1 - rysunek planu - plansza podstawowa
2) zał>cznik nr 2 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji oraz 
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