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 UCHWAŁA Nr XXII/262/2009

Rady Gminy Choczewo

 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Spacerowej i Polnej 

we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo

Na podstawie 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, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) 
Rada Gminy Choczewo uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choczewo” uchwala siC miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Spacerowej i Polnej we wsi Lubiatowo w gminie Cho-
czewo, zwany dalej „planem”, obejmuj>cy obszar 
o powierzchni 2,95 ha, jak na rysunku planu.

§ 2

WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało okreWlone w § 3 oraz odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony takce pod zieleM, ci>gi 
komunikacyjne, miejsca postojowe, układy odwadniaj>ce, 
sieci i urz>dzenia sieciowe oraz obsługuj>ce je obiekty 
budowlane infrastruktury technicznej;

2) intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni działki;

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
– linia ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC 
wznoszenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM 
nad wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci podziemnych 
obiektów budowlanych;

4) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz> − mieszkanie właWciciela 
podmiotu gospodarczego na działce wspólnej z 
obiektem gospodarczym. Ł>czna powierzchnia ucytkowa 
mieszkania nie moce przekraczać ł>cznej powierzchni 
ucytkowej wykorzystywanej na cele działalnoWci 
gospodarczej;

5) układ odwadniaj>cy – układ obejmuj>cy szczelne, otwarte 
lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, cieki 
naturalne, kanały, rowy i drenace.

§ 3

1. Oznaczenia literowe dotycz>ce przeznaczenia terenów 
ucyte w niniejszym planie:

 L,U – teren zabudowy letniskowej (rekreacji indywidualnej) 
oraz zabudowy usługowej

 W terenie L,U dopuszcza siC:
1) zabudowC letniskow> (rekreacji indywidualnej);
2) usługi turystyki (w tym miCdzy innymi: pensjonaty, 

hotele, oWrodki wypoczynkowe);
3) usługi sportu i rekreacji;
4) usługi gastronomii;
5) usługi kultury;
6) usługi zdrowia z wył>czeniem szpitali i domów opieki 

społecznej;
7) usługi administracji;
8) usługi oWwiaty;
9) usługi handlu o powierzchni sprzedacy do 100m2 

kacda;
10) biura, gabinety, kancelarie, pracownie;
11) wynajem pokoi.
KX – publiczny ci>g pieszy
KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa
KDW – teren ulicy wewnCtrznej.

2. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki 
nie dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla sieci, urz>dzeM 
oraz budynków obsługuj>cych sieciow> infrastrukturC 
techniczn>, a takce ci>gów komunikacyjnych.

§ 4

1. Ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki parkingowe do obliczania 
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla 
samochodów osobowych:
1) budynki letniskowe – minimum 1 mp na budynek 

letniskowy;
2) pensjonaty, hotele, oWrodki wypoczynkowe – mini-

mum 1 mp na pokój noclegowy;
3) gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary, itp.) 

– minimum 2 mp na 10 miejsc konsumpcyjnych oraz 
minimum 1 mp na 10 zatrudnionych;

4) usługi zdrowia, administracji, kultury, biura, gabinety, 
kancelarie, pracownie – minimum 2 mp na kacde 
rozpoczCte 100m2 powierzchni ucytkowej oraz mini-
mum 1 mp na 10 zatrudnionych;

5) obiekty zdrowia, sportu i rekreacji – minimum 2,5 mp 
na kacde rozpoczCte 100m² powierzchni ucytkowej 
oraz minimum 1 mp na 10 zatrudnionych;

6) usługi handlu – minimum 2 mp oraz minimum 1 mp na 
10 zatrudnionych;

7) przedszkola, Wwietlice – minimum 2 mp na oddział;
8) korty tenisowe, boiska do koszykówki, 

siatkówki, itp. (bez miejsc dla widzów) – 
minimum 2 mp na kort/boisko;

9) boiska do piłki nocnej (bez miejsc dla widzów) – mini-
mum 6mp na boisko;

10) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> dzia-
łalnoWci> gospodarcz> – minimum 2 mp.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powycsze wskaaniki 
stosuje siC odpowiednio.
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§ 5

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 7 terenów 
oznaczonych kolejnymi cyframi od 1 do 7.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:

KARTA TERENÓW 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO W REJONIE ULIC: SPACEROWEJ I 
POLNEJ WE WSI LUBIATOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMERY TERENÓW: 1,2,3
2. POWIERZCHNIE:

2.1 teren nr 1: 1,25 ha,
2.2 teren nr 2: 0,86 ha,
2.3 teren nr 3: 0,29 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: L,U – tereny zabudowy 
letniskowej (rekreacji indywidualnej) oraz zabudowy 
usługowej, bez ustalania proporcji pomiCdzy funkcjami; w 
terenie nr 3 dopuszcza siC mieszkanie integralnie zwi>zane 
z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>

4. ISTNIEJ=CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM: nie ustala siC

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
5.1 zakaz lokalizacji noWników reklamowych o powierzch-

ni reklamy powycej 1m2,
5.2 stosuje siC zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.3 zakaz stosowania ogrodzeM pełnych i z prefabryko-

wanych płytowych elementów betonowych
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami
6.2 maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki: 20%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

działki: 70%,
6.4 intensywnoWć zabudowy działki – minimalna: nie ustala 

siC, maksymalna: 0,4,
6.5 wysokoWć zabudowy – minimalna: nie ustala siC, maksy-

malna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziem-
ne; dopuszcza siC piwnice),

6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymal-
nie: 0,6m,

6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem 
naczółków, o symetrycznych k>tach nachylenia połaci 
30-45 stopni; dopuszcza siC dach mansardowy,

6.8 formy zabudowy – wolnostoj>ce,
6.9 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200m²

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOVCI:
nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych 

z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 

dopuszcza siC lokalizacjC usług zwi>zanych ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodziecy

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

 nie dotyczy
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRO-

NIE NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 
tereny znajduj> siC w Nadmorskim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrCbnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZ=CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostCpnoWć drogowa:
 do terenu nr 1 – od ulic w terenach 5.KDD, 6.KDW 

oraz spoza granic planu; dopuszcza siC dojazd 
poprzez teren 4.KX,

 do terenu nr 2 – od ulic w terenach 5.KDD, 7.KDW 
oraz spoza granic planu;

 do terenu nr 3 – od ulicy w terenie 6.KDW
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgod-

nie z § 4,
13.3 zaopatrzenie w wodC – z sieci wodoci>gowej,
13.4 odprowadzenie Wcieków – do kanalizacji sanitar-

nej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospoda-

rowanie na terenie lub do układu odwadniaj>cego,
13.6 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z sieci elek-

troenergetycznej,
13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 

bezprzewodowy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych aródeł 

lokalnych,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrCbnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

siC odprowadzanie Wcieków bytowych do zbiornika lub 
zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie innych 
rozwi>zaM zgodnych z przepisami odrCbnymi

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUb=CA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BBD=CE PODSTAW= 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca siC kolorystykC projektowanej zabudowy 

w barwach naturalnych materiałów budowlanych 
takich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane 
i wapienne,

16.2 zaleca siC realizacjC zabudowy według jednej 
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla całego 
terenu,

16.3 zaleca siC gromadzenie wód opadowych z dachów 
budynków w zbiornikach i wykorzystanie ich dla 
celów porz>dkowych, pielCgnacyjnych itp.

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO W REJONIE ULIC: SPACEROWEJ I 
POLNEJ WE WSI LUBIATOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 4
2. POWIERZCHNIA: 0,11 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KX – publiczny ci>g pieszy 

w formie alei spacerowej; dopuszcza siC lokalizacjC 
Wciecki rowerowej, miejsc postojowych

4. ISTNIEJ=CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM: nie ustala siC

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
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5.1 zakaz lokalizacji noWników reklamowych; dopuszcza 
siC tablice informacyjne o maksymalnej powierzchni 
2,2m2,

5.2 stosuje siC zasady zawarte w pkt 6, 8
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – nie dotyczy,
6.2 maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki – nie dotyczy,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

terenu – 20%,
6.4 intensywnoWć zabudowy działki – nie dotyczy,
6.5 wysokoWć zabudowy – nie dotyczy,
6.6 formy zabudowy – nie dotyczy,
6.7 kształt dachu – nie dotyczy

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOVCI:

 nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:

obustronny szpaler drzew wzdłuc ci>gu pieszego
9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

 nie dotyczy
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRO-
NIE NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 
teren znajduje siC w Nadmorskim Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z prze-
pisami odrCbnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZ=CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostCpnoWć drogowa – spoza granic planu,
13.2 parkingi – dopuszcza siC,
13.3 zaopatrzenie w wodC – z sieci wodoci>gowej,
13.4 odprowadzenie Wcieków – nie dotyczy,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospoda-

rowanie na terenie lub do układu odwadniaj>cego,
13.6 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z sieci elek-

troenergetycznej,
13.7 zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrCbnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 zakaz tymczasowego zagospodarowania
15. STAWKA PROCENTOWA SŁUb=CA DO NALICZANIA 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BBD=CE PODSTAW= 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

 nie ustala siC

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO W REJONIE ULIC: SPACEROWEJ I 
POLNEJ WE WSI LUBIATOWO
W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 5
2. POWIERZCHNIA: 0,13 ha
3. KLASA DROGI: KDD – teren drogi publicznej – ulica 

dojazdowa
4. PARAMETRY, WSKA`NIKI I WYPOSAbENIE DROGI:

4.1 szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – minimalnie 
14m, jak na rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza 
siC realizacjC Wciecki rowerowej,

4.3 dostCpnoWć do terenów przyległych – bez ograni-
czeM

5. POWI=ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM
 poprzez skrzycowania z ulic> Spacerow> (poza granicami 

planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ:
nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

 stosuje siC przepisy odrCbne
8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 

ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA I 
UbYTKOWANIA TERENU:

 zakaz tymczasowego zagospodarowania
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza siC,
9.2 noWniki reklamowe – wyklucza siC,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza 

siC,
9.4 urz>dzenia techniczne – dopuszcza siC,
9.5 zieleM – dopuszcza siC

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUb=CA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW:

 teren znajduje siC w Nadmorskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z przepisa-
mi odrCbnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BBD=CE PODSTAW= 

WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
 zaleca siC wzdłuc ulicy obustronny szpaler drzew

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO W REJONIE ULIC: SPACEROWEJ I 
POLNEJ WE WSI LUBIATOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMERY TERENÓW: 6,7
2. POWIERZCHNIE:

2.1 teren nr 6: 0,18 ha,
2.2 teren nr 7: 0,13 ha

3. KLASA DROGI: KDW – tereny ulic wewnCtrznych
4. PARAMETRY, WSKA`NIKI I WYPOSAbENIE DROGI:

4.1 szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – minimalnie 
10m, jak na rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza 
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siC przekrój bez wydzielonej jezdni i chodnika,
4.3 dostCpnoWć do terenów przyległych – bez ograni-

czeM
5. POWI=ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM
 poprzez poł>czenia z ulic> Spacerow> (poza granicami 

planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ:
nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

 stosuje siC przepisy odrCbne
8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO 

ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA I 
UbYTKOWANIA TERENU:

 zakaz tymczasowego zagospodarowania
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza siC,
9.2 noWniki reklamowe – wyklucza siC,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza 

siC,
9.4 urz>dzenia techniczne – dopuszcza siC,
9.5 zieleM – dopuszcza siC

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUb=CA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW:

 tereny znajduj> siC w Nadmorskim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrCbnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BBD=CE PODSTAW= 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

 nie ustala siC.

§ 6

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 
integralne czCWci s>:
1) czCWć graficzna – rysunek planu w skali 1:1000 (zał>cznik 

nr 1);
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu (zał>cznik nr 2);
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania (zał>cznik nr 3).

§ 7

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Choczewo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 
zgodnoWci z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
gminy Choczewo.

§ 8

Traci moc we fragmencie objCtym granicami niniej-
szego planu miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Lubiatowo – Kopalino – Jackowo 
w gminie Choczewo uchwalony uchwał> Nr XXXIII/266/2002 
Rady Gminy Choczewo z dnia 20 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 61, poz. 1413 z dnia 17 wrzeWnia 2002 r.).

§ 9

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego z wyj>tkiem § 7, który wchodzi w cycie 
z dniem podjCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy 
Rady Gminy Choczewo

Henryk Domaros



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 103 — 8114 — Poz. 2024

   Zał>cznik Nr 1
   do  Uchwały Nr XXII/262/2009
   Rady Gminy Choczewo
   z dnia 28 maja 2009 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic: Spacerowej i Polnej 
we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 103 — 8115 — Poz. 2024, 2025

   Zał>cznik Nr 2
   do  Uchwały Nr XXII/262/2009
   Rady Gminy Choczewo
   z dnia 28 maja 2009 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic: Spacerowej i Polnej 
we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Spacerowej i Polnej we 
wsi Lubiatowo w gminie Choczewo w ustawowym terminie 
nie wpłynCły cadne uwagi.

   Zał>cznik Nr 3
   do  Uchwały Nr XXII/262/2009
   Rady Gminy Choczewo
   z dnia 28 maja 2009 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic: Spacerowej i Polnej 
we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= 
DO ZADAL WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMU-
NIKACYJNYCH:

Karta terenu nr 5.KDD, teren ulicy dojazdowej o przekro-
ju: jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza siC realizacjC 
Wciecki rowerowej – ok. 80 m.

Realizacja na zasadach obowi>zuj>cych w gminie Cho-
czewo.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Realizacja na zasadach obowi>zuj>cych w gminie Cho-

czewo.

2025

 UCHWAŁA Nr XXXVI/272/2009

Rady Gminy Krokowa

 z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 w sprawie okreWlenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkol-

nych prowadzonych na terenie Gminy Krokowa.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 90 ust. 1 i ust. 4 
ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póan. zm.) Rada Gminy 
Krokowa uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Uchwala siC tryb udzielania i rozliczania dotacji na 
finansowanie działalnoWci przedszkoli niepublicznych oraz 
wychowania przedszkolnego w formach niepublicznego 
zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkol-
nego na terenie Gminy Krokowa.

§ 2

1. Osoba prawna lub fizyczna prowadz>ca na terenie Gminy 
Krokowa przedszkole niepubliczne oraz wychowanie 
przedszkolne w formach niepublicznego zespołu 
wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego, 
otrzymuje z budcetu Gminy Krokowa dotacjC.

2. DotacjC udziela siC na wniosek osoby prowadz>cej:
1) niepubliczne przedszkole
2) wychowanie przedszkolne w formie:

a). niepublicznego zespołu wychowania przedszkolne-

go

b). niepublicznego punktu przedszkolnego

§ 3

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na 
kacdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Krokowa 
w wysokoWci 75% wydatków biec>cych ponoszonych 

– w przeliczeniu na jednego ucznia – na prowadzenie 
przedszkola publicznego przez najblicsz> gminC, z 
tym, ce na ucznia niepełnosprawnego w wysokoWci 
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w czCWci 
oWwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez GminC 
Krokowa.

2. Jeceli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1 uczCszcza 
uczeM nie bCd>cy mieszkaMcem gminy dotuj>cej to 
przedszkole, gmina, której mieszkaMcem jest ten uczeM, 
pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust 1.

3. Dotacje dla osób prowadz>cych wychowanie 
przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 ust 2 
pkt 2, przysługuj> na kacdego ucznia zamieszkałego 
na terenie Gminy Krokowa w wysokoWci 40% wydatków 
biec>cych ponoszonych – w przeliczeniu na jednego 
ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez 
najblicsz> gminC.

§ 4

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złocenie, przez osobC 
prowadz>c> placówkC wymienion> w § 2 ust 2, wniosku o 
udzielenie dotacji z budcetu Gminy nie póaniej nic do 30 
wrzeWnia roku poprzedzaj>cego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o którym mowa w ust 1 powinien zawierać:
1) NazwC i adres przedszkola niepublicznego/zespołu 

wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolne-
go.

2) Numer i datC zaWwiadczenia o wpisie do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych.

3) Planowan> liczbC uczniów, ze wskazaniem liczby 


