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360
UCHWA£A Nr XXXVII/276/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ki nr 364 we wsi Kêb³owo, gmina Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,
Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 11085, Nr 115, poz. 1229)
art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), oraz art. 4 ust. 1
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 62 poz. 718) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 364 we wsi Kêb³owo, gmina Luzino.
2. Plan obejmuje obszar w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹czniki graficzny nr 1 do
niniejszej uchwa³y: Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8) rysunek planu.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów, terenów pod realizacjê celów publicznych,
zasad obs³ugi infrastruktury technicznej, zasad i standardów usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu,
zasad i warunków podzia³u terenów.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. RYSUNKU PLANU, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym jako 1. Ustalenia planu.
2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla terenów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planami.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego pro-

jektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni
terenu,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki,
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linia wyznaczona na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku ani jego elementy takie jak: balkony, werandy,
wykusze, itp.,
7) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy: linia wyznaczona na rysunku planu, oznaczaj¹ca liniê usytuowania ciany frontowej budynku na d³ugoci nie mniej ni¿ 70%. Linia ta
nie dotyczy: werand, balkonów, wykuszy, gara¿y,
8) drogi wewnêtrzne  drogi w rozumieniu Ustawy z dnia
21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838 ze zm.).
§3
Ustalenia szczegó³owe
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 1 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 Handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 Us³ugi rzemios³a (us³ugi rzemios³a (poza zak³adami
obs³ugi lub napraw samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi, lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 Hotel
 Gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 Us³ugi administracyjne i biurowe
 Gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 Us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 Inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej, etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
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 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 Kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy z terenem ulicy 02 KD.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony wzd³u¿ zachodniej granicy (jak
oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD i 02 KD.
5. Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane
przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków, oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 2 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
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 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 hotel
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej, etapowo w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy z terenem ulicy 02 KD.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD i 02 KD.
5. Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
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w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane
przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 3 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej,
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu
b) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy z terenem 2 MU
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony wzd³u¿ po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
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planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 03 KD i 01KD.
5. Inne ustalenia
Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej
15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 4 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle
do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 03 KD, 04 KD.
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5. Inne ustalenia
Nie ustala siê.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej
15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na 10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
Oznaczenie terenu 5 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle
do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD, 03 KD, 04 KD.
Inne ustalenia

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 6 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy
oraz obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku
planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
i wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
granicy z terenem drogi 01 KD.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony wzd³u¿ zachodniej granicy terenu
(jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD, 03 KD.

1.
2.

3.

4.

5.
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5. Inne ustalenia
a) Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane
przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
b) W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu trasê pasa technicznego
dla przejcia kabla energetyczne (na odcinku zachodnim), jak oznaczono na rysunku planu  zakaz zabudowy i nasadzeñ drzew.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 7 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
i wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
drogi 01 KL.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
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e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD, 03 KD lub 04 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 8 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
drogi 01 KD
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
f) Dojazd: z drogi 01 KD lub 04 KD.

Poz. 360
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5. Inne ustalenia
Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej
15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

5. Inne ustalenia
Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej
15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 9 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle
do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD, 04 KD.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 10 ZR
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu Teren ogólnodostêpny  zakaz wyg rodzeñ od strony
granicy z terenami dróg.
Tereny zieleni winny stanowiæ minimum 50% powierzchni terenu.
5. Inne ustalenia
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu ustala siê trasê pasa
technicznego (jak oznaczono na Rysunku planu) dla
przejcia kabla energetycznego. W rejonie pasa nie
wprowadzaæ nasadzeñ zieleni wysokiej.
6. Stawka procentowa0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 11 T
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren lokalizacji trafostacji.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego i redniego napiêcia.
 Odpady: nie dotyczy.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
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a) Linie zabudowy: nie ustala siê.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Dopuszcza siê usytuowanie obiektu trafostacji na
granicy dzia³ki lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m
od granicy.
c) Standardy zabudowy:
 Maksymalna wysokoæ: 4 m
 poziom posadowienia parteru: nie ustala siê,
d) Urz¹dzenie terenu: nie dotyczy
e) Podzia³ terenu na dzia³ki: nie dopuszcza siê.
f) Dojazd: z drogi nr 04 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 12 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Koniecznoæ zachowania istniej¹cego drzewostanu.
b) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa
0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 13 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa
0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 01 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 12 m (jak
na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) Jezdnia i chodniki utwardzone
c) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
d) W urz¹dzeniu drogi uwzglêdniæ minimum jednostronne nasadzenia drzew.
e) Droga stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa
0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 02 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
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a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) Jezdnia i chodniki utwardzone
c) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
4. Stawka procentowa
0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 03 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) Jezdnia i chodniki utwardzone
c) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
d) Droga stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa
0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 04 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) Jezdnia i chodniki utwardzone
c) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
d) Droga na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ 01 KD w
kierunku po³udniowym stanowi teren publiczny, na
pozosta³ym odcinku jest drog¹ wewnêtrzn¹.
4. Stawka procentowa
0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 05 KX
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Nawierzchnia utwardzona (w ca³oci lub w czêci).
b) Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed
odprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów
i osadów.
4. Stawka procentowa
0,00%
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Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 364, gmina Luzino (plan nr 2.8)
1. Oznaczenie terenu 06 KX
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Nawierzchnia utwardzona (w ca³oci lub w czêci).
b) Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed
odprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów
i osadów.
4. Stawka procentowa
0,00%
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Luzino do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino granic terenu objêtego niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r.
opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 94 z dnia
10 listopada 1994 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

361
UCHWA£A Nr XXXVII/277/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ki nr 342 i czêci dzia³ki
nr 343/53 we wsi Kêb³owo, gmina Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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o zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz.
412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 11085, Nr 115, poz.
1229) art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), oraz art. 4 ust. 1
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 62 poz. 718) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 342 i czêci dzia³ki nr 343/53 wsi
Kêb³owo, gmina Luzino.
2. Plan obejmuje obszar w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹czniki graficzny nr 1 do
niniejszej uchwa³y: Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 342
i czêæ dzia³ki nr 343/53, gmina Luzino (plan nr 2.4) rysunek planu.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów, terenów pod realizacjê celów publicznych,
zasad obs³ugi infrastruktury technicznej, zasad i standardów usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu,
zasad i warunków podzia³u terenów.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. RYSUNKU PLANU, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym jako 1.Ustalenia planu;
2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla terenów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planami.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów,
dominant i akcentów architektonicznych),
3) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni
ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji
naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do
powierzchni terenu,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
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8)
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dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki,
linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora,
nieprzekraczalne linie zabudowy: linia wyznaczona na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku ani jego elementy takie jak: balkony, werandy,
wykusze, itp.,
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy: linia wyznaczona na rysunku planu, oznaczaj¹ca liniê usytuowania ciany frontowej budynku na d³ugoci nie mniej ni¿ 70%. Linia ta
nie dotyczy: werand, balkonów, wykuszy, gara¿y,
drogi wewnêtrzne  drogi w rozumieniu Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838 ze zm.).
§3
Ustalenia szczegó³owe

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 1 MU
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne, biurowe i instytucji finansowych
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej, etapowo w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy jak
na rysunku planu.
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b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 Kalenica g³ówna równoleg³a do ulicy, z której nastêpuje dojazd
c) Standardy zabudowy:
 Maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 wzd³u¿ zachodniej granicy terenu (jak oznaczono
na rysunku planu) wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 05 KDw
5. Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Istniej¹cy wodoci¹g do prze³o¿enia.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
1. Oznaczenie terenu 2 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne, biurowe i instytucji finansowych
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
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Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej, etapowo w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 Kalenica g³ówna prostopad³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
c) Standardy zabudowy:
 Maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 wzd³u¿ zachodniej granicy terenu (jak oznaczono
na rysunku planu) wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 02 KD.
Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Istniej¹cy wodoci¹g do prze³o¿enia.
Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
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wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 3 MU
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne, biurowe i instytucji finansowych
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 Kalenica g³ówna prostopad³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
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 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 02 KD.
5. Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Istniej¹cy wodoci¹g do prze³o¿enia.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (jak
oznaczono na rysunku planu) o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z drogi 02 KD i 05 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 4 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenice g³ówne budynków prostopad³e do linii
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 5 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiornika szczelnego bezodp³ywowego.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynku prostopad³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
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d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z dróg 02 KD, 05 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
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3.
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 6 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynku prostopad³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
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 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z drogi 02 KD i 06 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 7 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nie ustala siê
b) Usytuowanie zabudowy:
 Nie ustala siê
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
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e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: od drogi 07 KPw.
5. Inne ustalenia
Przy lokalizacji budynków zachowaæ wymagane przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej
15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 8 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynku równoleg³a do granicy
z terenem ulicy 04 KDw.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
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 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z drogi 04 KDw
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 9 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 kalenica g³ówna budynku równoleg³a do granicy
z terenem ulicy 04 KDw.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
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 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z drogi 04 KDw
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 10 MU
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne, biurowe i instytucji finansowych
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej,
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach, etapowo: w obrêbie dzia³ek.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku planu.
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b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 Wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy (na dzia³kach, na których zosta³a ustalona)
 Kalenica g³ówna budynków równoleg³a do drogi
dojazdowej, z której nastêpuje dojazd do budynków.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 wzd³u¿ zachodniej granicy terenu wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ (jak oznaczono na rysunku planu).
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z dróg 02 KD, 03 KD oraz z drogi przyleg³ej
do terenu od strony zachodniej (z zachowaniem istniej¹cego drzewostanu).
5. Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Przy lokalizowaniu budynków zachowaæ wymagane przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
1. Oznaczenie terenu 11 T
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren lokalizacji trafostacji.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego
i redniego napiêcia.
 Odpady: nie dotyczy.
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4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nie ustala siê.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Dopuszcza siê usytuowanie obiektu trafostacji na
granicy dzia³ki lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m
od granicy.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 4 m
 poziom posadowienia parteru: nie ustala siê,
d) Urz¹dzenie terenu: nie dotyczy
e) Podzia³ terenu na dzia³ki: nie dopuszcza siê.
f) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
0,00%

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 12 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Koniecznoæ zachowania istniej¹cego drzewostanu.
b) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
c) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa
0,00%

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/
53, gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 13 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Koniecznoæ zachowania istniej¹cego drzewostanu.
b) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
c) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa
0,00%

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
1. Oznaczenie terenu 14 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne, biurowe i instytucji finansowych

5.

6.
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 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach, etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego 07
KPw.
Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
Stawka procentowa
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a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00% z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na 10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 15 MU
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne, biurowe i instytucji finansowych
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach, etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
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d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 01 KD i 03 KD, 07 KPw
5. Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Zachowaæ wymagane przepisami odleg³oci budynków od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 16 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
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 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z drogi 01 KD i 03 KD
5. Inne ustalenia
Zachowaæ wymagane przepisami odleg³oci budynków od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 17 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy:obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na dzia³kach,
na których zosta³a ustalona
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 Maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad po-
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ziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z dróg 01 KD i 03 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 18 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
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 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z drogi 01 KD i 03 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 19 T
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren lokalizacji trafostacji.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego i redniego napiêcia.
 Odpady: nie dotyczy.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nie ustala siê.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Dopuszcza siê usytuowanie obiektu trafostacji na
granicy dzia³ki lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m
od granicy.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 4 m
 poziom posadowienia parteru: nie ustala siê,
d) Urz¹dzenie terenu: nie dotyczy
e) Podzia³ terenu na dzia³ki: nie dopuszcza siê.
f) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa
0,00%

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
1. Oznaczenie terenu 20 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z drogi 03 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
1. Oznaczenie terenu 21 Z R
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury,
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie ustala siê
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Tereny zieleni winny stanowiæ minimum 50% powierzchni terenu.
 Teren ogólnodostêpny (zakaz wygrodzeñ, za wyj¹tkiem granic z terenem 18 MN i 20 MN i granicy po³udniowej).
5. Inne ustalenia
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
6. Stawka procentowa
0,00%
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 22 Z R
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury,
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
Teren ogólnodostêpny  zakaz wygrodzeñ od strony
granicy z terenem 02 KD.
Tereny zieleni winny stanowiæ minimum 50% powierzchni terenu.
Inne ustalenia
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Stawka procentowa
0,00%

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/
53, gmina Luzino (plan nr 2.4)
1. Oznaczenie terenu 23 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)

3.

4.

5.

6.
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 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne, biurowe i instytucji finansowych
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej, etapowo w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne lnie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 Kalenica g³ówna równoleg³a do ulicy, z której nastêpuje dojazd
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 wzd³u¿ zachodniej granicy terenu (jak oznaczono
na rysunku planu) wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd: z drogi 06 KDw
Inne ustalenia
a) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
b) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
c) Istniej¹cy wodoci¹g do prze³o¿enia.
Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do nalicza-
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nia op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00% z
zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na 10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 24 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
b) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynku prostopad³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
c) Standardy zabudowy:
 Maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
f) Dojazd do terenu: z dróg 02 KD, 06 KDw.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa
a) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
b) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
c) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 01 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 12 m (jak
na rysunku planu)
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
c) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
d) Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
odbiornika wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
e) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa
0,00%
WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 02 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
c) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
d) Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
odbiornika wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
e) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa
0,00%
WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 03 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
c) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa
0,00%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 04 KDw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
c) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
d) Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej w ulicy 03 KD.
e) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa
0,00%
WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
Oznaczenie terenu 05 KDw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
c) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
d) Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej w ulicy 02 KD.
e) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa
0,00%

1. Oznaczenie terenu 06 KDw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
c) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
d) Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej w ulicy 02 KD.
e) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa
0,00%
WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 342, czêæ dzia³ki nr 343/53,
gmina Luzino (plan nr 2.4)
1. Oznaczenie terenu 07 KPw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji: ci¹g pieszo  jezdny.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 8 m (jak na

rysunku planu). Ci¹g zakoñczony placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
b) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
c) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
d) Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej w ulicy 01 KD.
e) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa
0,00%
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Luzino do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino granic terenu objêtego niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r.
opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 94 z dnia
10 listopada 1994 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

362
UCHWA£A Nr XXXVII/282/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wie Luzino, czêæ dzia³ki nr
831 i czêæ dzia³ki nr 832, gmina Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
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Nr 15 poz. 139 z pón. zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100, poz. 11085, Nr 115, poz. 1229) art.18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591), oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000r Nr 62 poz. 718) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Luzino uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wie Luzino czêæ dzia³ki nr 831 i czêæ
dzia³ki nr 832 gmina Luzino (plan nr 1.5.).
2. Plan obejmuje czêæ dzia³ki nr 831 i czêæ dzia³ki nr
832, w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów, terenów pod realizacjê celów publicznych,
zasad obs³ugi infrastruktury technicznej, zasad i standardów usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu,
zasad i warunków podzia³u terenów.
§2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. RYSUNKU PLANU, stanowi¹cym
integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w
oznaczeniach planu jako Ustalenia planu i Przeznaczenie terenów.
Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla terenów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planami,
3) dla terenów, w obrêbie których ustala siê odprowadzenie cieków wy³¹cznie do kanalizacji sanitarnej,
nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej, w sposób zorganizowany,
4) na etapie sporz¹dzania projektu budowlanego nale¿y wykonaæ badania warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geologiczno  in¿ynierska winna stanowiæ za³¹cznik do projektu budowlanego,
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
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2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do
budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów
odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni
terenu,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki,
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linia wyznaczona na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku ani jego elementy takie jak: balkony, werandy,
wykusze, itp.,
7) drogi wewnêtrzne  drogi w rozumieniu Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838 ze zmianami).
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
WIE LUZINO, czêæ dzia³ki nr 831 i czêæ dzia³ki nr 832,
gmina Luzino (plan nr 1.5)
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej oraz
gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wodoci¹gu
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane
C) Standardy zabudowy:
 Maksymalna wysokoæ budynków: 11 m
 Dach o spadku 35°  45°
 Poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
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D) Urz¹dzenie terenu:
 Maksymalny procent zabudowy: 30%
 Intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 Minimalna powierzchni zieleni: 30%
 W obrêbie dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ
miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Obs³uga komunikacyjna:
 Dla dzia³ki przyleg³ej do drogi powiatowej nr 10226
dojazd z tej drogi;
 Dla dzia³ki przyleg³ej do ci¹gu pieszo  jezdnego
5 KX: docelowo z ci¹gu pieszo  jezdnego 4 KPw.
Etapowo (do czasu realizacji powi¹zania ci¹gu
pieszo  jezdnego 4 KPw z drog¹ gminn¹ po zachodniej stronie terenu) z pasa terenu oznaczonego na rysunku planu jako pas terenu do u¿yczenia na rzecz przejazdu, poprzez ustanowienie
bezp³atnej s³u¿ebnoci przejazdu.
5. Inne ustalenia
W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu, pas terenu o szerokoci minimum 3 m, oznaczony na rysunku planu jako  pas terenu do u¿yczenia na rzecz przejazdu, dla etapowego
dojazdu z drogi powiatowej do ci¹gu pieszo  jezdnego 4 KPw.
6. Stawka procentowa
A) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
B) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
C) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

WIE LUZINO, czêæ dzia³ki nr 831 i czêæ dzia³ki nr 832,
gmina Luzino (plan nr 1.5)
Oznaczenie terenu 2 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych na samochody
osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wodoci¹gu
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu

Poz. 362

A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ
miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Obs³uga komunikacyjna:
 dla dzia³ki przyleg³ej do drogi powiatowej nr 10226
dojazd z tej drogi;
 dla pozosta³ych dzia³ek: z ci¹gu pieszo  jezdnego 4 KPw. Etapowo (do czasu realizacji powi¹zania ci¹gu pieszo  jezdnego 4 KPw z drog¹ gminn¹ po zachodniej stronie terenu) dopuszcza siê
dojazd do ci¹gu pieszo  jezdnego przez pas terenu oznaczony na rysunku planu (przez dzia³kê nr
831 w obrêbie terenu 1 MN) jako pas terenu do
u¿yczenia na rzecz przejazdu, poprzez ustanowienie bezp³atnej s³u¿ebnoci przejazdu oraz przez
teren ci¹gu pieszo  jezdnego 5 KX.
5. Inne ustalenia
Nie ustala siê
6. Stawka procentowa
A) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
B) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
C) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo, dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
WIE LUZINO, czêæ dzia³ki nr 831 i czêæ dzia³ki nr 832,
gmina Luzino (plan nr 1.5)
1. Oznaczenie terenu 3 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych na samochody
osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wodoci¹gu
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu dzia³ek.

Poz. 362
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 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°  45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu, zagospodarowaæ wielowarstwow¹ i wielogatunkow¹ zieleni¹ krajobrazowo- izolacyjna (jak oznaczono na
rysunku planu)
 w obrêbie dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ
miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Obs³uga komunikacyjna:
G)Obs³uga komunikacyjna:
 z ci¹gu pieszo  jezdnego 4 KPw. Etapowo (do
czasu realizacji powi¹zania ci¹gu pieszo  jezdnego 4 KPw z drog¹ gminn¹ po zachodniej stronie
terenu) dopuszcza siê dojazd do ci¹gu pieszo 
jezdnego przez pas terenu oznaczony na rysunku
planu (przez dzia³kê nr 831 w obrêbie terenu 1
MN) jako pas terenu do u¿yczenia na rzecz przejazdu, poprzez ustanowienie bezp³atnej s³u¿ebnoci przejazdu oraz przez teren ci¹gu pieszo 
jezdnego 5 KX.
5. Inne ustalenia
Nie ustala siê
6. Stawka procentowa
A) Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne ni¿ dotychczasowe na 30,00%
z zastrze¿eniem § 3 ust. 6 lit. B.
B) W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u
wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na
10%.
C) Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.
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WIE LUZINO, czêæ dzia³ki nr 831 i czêæ dzia³ki nr 832,
gmina Luzino (plan nr 1.5)
Oznaczenie terenu 4 KPw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji: ci¹g pieszo  jezdny.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 8 m (jak na
rysunku planu).
Ci¹g zakoñczony zatoczk¹ do zawracania. 12 m x 12 m.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MN, 3 MN,
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
D) Docelowo powi¹zanie ci¹gu pieszo  jezdnego z drog¹ gminn¹ po zachodniej stronie terenu.
Etapowo (do czasu realizacji tego powi¹zania) dopuszcza siê dojazd do ci¹gu pieszo  jezdnego przez
pas terenu oznaczony na rysunku planu (w obrêbie
terenu 1 MN) jako pas terenu do u¿yczenia na rzecz
przejazdu, poprzez ustanowienie bezp³atnej s³u¿ebnoci przejazdu oraz przez teren ci¹gu pieszo  jezdnego 5 KX.
Stawka procentowa
0,00%
WIE LUZINO, czêæ dzia³ki nr 831 i czêæ dzia³ki nr 832,
gmina Luzino (plan nr 1.5)
Oznaczenie terenu 5 KX
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji: ci¹g pieszo  jezdny.
Docelowo, po realizacji powi¹zania komunikacyjnego
ciagu pieszo-jezdnego 4 KPw z drog¹ gminn¹  wy³¹czenie ci¹g pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 3 m (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Etapowo, do czasu realizacji powi¹zania ci¹gu pieszo  jezdnego z drog¹ gminn¹ po zachodniej stronie terenu, dopuszcza siê przejazd przez teren ci¹gu
pieszo  jezdnego 5 KX, jako po³¹czenie pasa terenu do u¿yczenia przejazdu, oznaczonego na rysunku planu (w obrêbie terenu 1 MN) z ci¹giem pieszo 
jezdnym 4 KPw.
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Teren stanowi drogê publiczn¹
Stawka procentowa
0,00%
§4
USTALENIA KOÑCOWE

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Luzino do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
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potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r.
opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 94 z dnia
10 listopada 1994 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

363
UCHWA£A Nr XXXVII/283/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 911 (czêæ), 913/27,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 933, 934, 935 (czêæ), 936
(czêæ), 937 (czêæ), 939 (czêæ), 940 (czêæ), 941/2 (czêæ)
i 942 we wsi Luzino, gmina Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.) Rada
Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 911 (czêæ), 913/27,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 933, 934, 935 (czêæ), 936
(czêæ), 937 (czêæ), 939 (czêæ), 940 (czêæ), 941/2 (czêæ)
i 942 we wsi Luzino, gmina Luzino.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 17 terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi
(oznaczenia cyfrowe od 01 do 17), wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi.

§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu
budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu budynku bez masztów odgromnikowych, anten
i kominów w metrach,
2) procent zabudowy  stosunek powierzchni zabudowy
do powierzchni dzia³ki,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia wyznaczona na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku. Linia ta nie dotyczy werand, balkonów, wykuszy, gara¿y, itp.,
4) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy  linia wyznaczona na
rysunku planu oznaczaj¹ca liniê usytuowania lica budynku na d³ugoci nie mniej ni¿ 70%. Linia ta nie dotyczy werand, balkonów, wykuszy, gara¿y, itp.,
5) dominanta architektoniczna  obiekt budowlany wyranie odró¿niaj¹cy siê od otaczaj¹cej zabudowy wysokoci¹ i form¹ ca³ego obiektu (np. wie¿a zegarowa),
6) akcent architektoniczny  obiekt budowlany wyró¿niaj¹cy siê w otaczaj¹cej zabudowie (np. wykusz).
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU 01.UK
1. SYMBOL TERENU 01.UK
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
UK Us³ugi kultury
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
us³ug administracji, owiaty oraz mieszkalnictwo
4. PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
od strony ul. Ofiar Stutthofu zapewniæ ogólnodostêpny ci¹g pieszy
5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) typ i charakter zabudowy: dachy dwuspadowe o
spadku 350-450, zabudowa nawi¹zuj¹ca charakterem, kolorystyk¹ i materia³ami budowlanymi do istniej¹cej zabudowy
b) maks. procent zabudowy dzia³ki  30%
c) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10 m od poziomu terenu do kalenicy
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  jak na rysunku planu
e) w zagospodarowaniu terenu zapewniæ min. 30% powierzchni dzia³ki lub ogólnej powierzchni terenu na
zieleñ wysok¹ i nisk¹
6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
Dopuszcza siê podzia³ na dwie dzia³ki budowlane
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ zapewnienia dostêpnoci pomieszczeñ us³ugowych dla osób niepe³nosprawnych
8. PARKINGI
W granicach dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe:
a) dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/100 m2 pow.
u¿ytkowej us³ug
b) dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10 zatrudnionych
c) dla mieszkañców  min. 1 stanowisko/1 mieszkanie
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) obs³uga komunikacyjna  z ul. Ofiar Stutthofu,
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej wybudowania -utylizowaæ w granicach w³asnoci; wody opadowe lub
roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne z powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów, wymagaj¹ oczyszczenia w stopniu
przewidzianym w przepisach szczególnych,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nale¿y zachowaæ istniej¹ce na terenie drzewa
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
14. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU 02. UA
1. SYMBOL TERENU 02.UA
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
UA Us³ugi administracji
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
us³ugi kultury, ³¹cznoci, handlu oraz us³ugi bankowe
i biurowe
4. FUNKCJE NIEDOPUSZCZALNE
nie dopuszcza siê realizacji wolno stoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych
5. PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
a) niezabudowan¹ czêæ terenu od strony ul. Ofiar Stutthofu przeznacza siê pod realizacjê reprezentacyjnego placu publicznego z ci¹gami pieszymi, zieleni¹ parkow¹ i ograniczonym dostêpem dla samochodów (wy³¹cznie dla celów obs³ugi)
b) niezabudowan¹ czêæ terenu od strony terenu 09.ZP
przeznacza siê dla realizacji publicznego ci¹gu pieszego i zieleni
c) dopuszcza siê organizacjê wjazdu gospodarczego
od strony ul. M³yñskiej i przeznaczenie czêci terenu pod zaplecze gospodarcze
6. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) typ i charakter zabudowy: zabudowa zwarta, dachy dwuspadowe o spadku 350-450
2) maks. procent zabudowy dzia³ki  25%
3) wysokoæ zabudowy  do 3,5 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 15 m od poziomu terenu do
kalenicy (nie dotyczy dominanty)
4) wysokoæ dominanty usytuowanej orientacyjnie jak
na rysunku planu  do 20 m
5) wysokoæ parteru w wietle  3,0 m
6) poziom posadowienia posadzki parteru  0,3 m nad
poziomem terenu od strony placu
7) linie zabudowy  jak na rysunku planu
8) w pierzei zabudowy nale¿y zaprojektowaæ przejcie
piesze na wysokoæ parteru (przewit) w miejscu
oznaczonym na rysunku planu
9) do utwardzenia powierzchni placu zastosowaæ kostkê brukow¹ kamienn¹ lub betonow¹,
10) na terenie placu przewiduje siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (fontanna, pomnik, latarnie,
³aweczki) oraz drzew formowanych i zieleni niskiej
7. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki pod poszczególnymi segmentami zabudowy
8. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ zapewnienia dostêpnoci dla
osób niepe³nosprawnych
9. PARKINGI
Zapewniæ miejsca postojowe:
a) dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/100 m2 pow.
u¿ytkowej us³ug na terenie 16.KP
b) dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10 zatrudnionych na terenie 02.UA
10. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) obs³uga komunikacyjna  z projektowanej drogi dojazdowej 15.KD oraz ul. Ofiar Stutthofu w miejscach
wskazanych na rysunku planu; dopuszcza siê wjazd
gospodarczy od strony ul. M³yñskiej,
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci; dopuszcza siê
lokalizacjê na terenie trafostacji w miejscu uzgodnionym z zarz¹dc¹ sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej; wody opadowe lub roztopowe
ujête w systemy kanalizacyjne z powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów, wymagaj¹ oczyszczenia w stopniu przewidzianym w
przepisach szczególnych,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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12. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Ustala siê koniecznoæ opracowania wspólnego projektu budowlanego dla ca³ego zamierzenia inwestycyjnego z dopuszczeniem realizacji inwestycji w etapach
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. INNE ZAPISY
Ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia badañ geologiczno-in¿ynierskich oraz uzyskania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
KARTA TERENU 03.U
1. SYMBOL TERENU 03.U
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
U Us³ugi typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne, biurowe,
fryzjerskie, fotograficzne, kosmetyczne, gabinety medyczne, stomatologiczne i inne us³ugi z wykluczeniem
wymagaj¹cych obs³ugi transportem ciê¿kim,
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
Dopuszcza siê realizacjê mieszkañ dla w³acicieli na piêtrze i poddaszu
4. FUNKCJE NIEDOPUSZCZALNE
nie dopuszcza siê realizacji wolno stoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych
5. PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
od strony terenu 09.ZP wzd³u¿ budynków nale¿y urz¹dziæ ogólnodostêpny ci¹g pieszy,
6. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) typ i charakter zabudowy: zabudowa zwarta, dachy
dwuspadowe o spadku 350-450
2) wejcia dla klientów ustala siê od strony terenu 04.ZP,
dostawê towaru i wejcia do mieszkañ od strony
drogi dojazdowej 15.KD i ci¹gu pieszo-jezdnego
10.KX,
3) wysokoæ zabudowy  do 2,5 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 12 m od poziomu terenu do kalenicy (nie dotyczy akcentu architektonicznego),
4) wysokoæ akcentu architektonicznego usytuowanego jak na rysunku planu  do 16 m
5) poziom posadowienia posadzki parteru  maks. 0,3
m nad poziomem terenu od strony 09.ZP
6) linie zabudowy  jak na rysunku planu
7) w pierzei zabudowy nale¿y zaprojektowaæ przejcia
piesze w miejscach oznaczonych na rysunku planu
8) wyklucza siê podpiwniczenie budynków,
10) zabrania siê budowy ogrodzeñ od strony terenu
09.ZP
7. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni min.
300 m2,
8. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE

9.

10.

11.
12.
a)
b)
13.
14.

15.
16.
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Ustala siê koniecznoæ zapewnienia dostêpnoci us³ug
dla osób niepe³nosprawnych
PARKINGI
Zapewniæ miejsca postojowe od strony drogi dojazdowej 15.KD:
a) w granicach dzia³ki min. 1 stanowisko/50 m2 pow.
u¿ytkowej us³ug, lecz nie mniej ni¿ 1 stanowisko
na 1 lokal us³ugowy,
b) dla mieszkañców  min. 1 stanowisko/1 mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
a) obs³uga komunikacyjna  z projektowanej drogi dojazdowej 15.KD lub ci¹gu pieszo-jezdnego 10.KX,
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci; dopuszcza siê
lokalizacjê na terenie trafostacji w miejscu uzgodnionym z zarz¹dc¹ sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej wybudowania -utylizowaæ w granicach w³asnoci; wody opadowe lub
roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne z powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów, wymagaj¹ oczyszczenia w stopniu
przewidzianym w przepisach szczególnych,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
istniej¹ce rowy nale¿y skanalizowaæ
nale¿y zachowaæ istniej¹ce na terenie drzewa
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia badañ geologiczno-in¿ynierskich oraz uzyskania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

KARTA TERENU 04.MN
1. SYMBOL TERENU 04.MN
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno
stoj¹ca
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
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Dopuszcza siê lokalizacjê wolno stoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych w tylnej czêci dzia³ki
PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
nie ustala siê
LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY
KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) typ i charakter zabudowy: dachy dwu lub wielospadowe o spadku 220-450,
b) procent zabudowy dzia³ki  maks. 30%
c) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji nadziemnych, maks. 10 m od poziomu terenu do kalenicy
d) poziom posadowienia posadzki parteru  maks. 0,8
m nad poziomem terenu,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy  6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych i jak na rysunku
planu,
f) w zagospodarowaniu terenu zapewniæ min. 30%
powierzchni poszczególnej dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
a) powierzchnia dzia³ki  min. 700 m2
b) szerokoæ dzia³ki  min. 20 m
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) obs³uga komunikacyjna  z projektowanych dróg
dojazdowych lub z ci¹gu pieszo-jezdnego
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej wybudowania utylizowaæ w granicach w³asnoci;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wskazane jest zachowanie istniej¹cych na terenie
drzew. Wycinkê zadrzewienia nale¿y ograniczyæ wy³¹cznie do przypadków gdy dane drzewa bêd¹ kolidowaæ z usytuowaniem konkretnego obiektu budowlanego i zrekompensowaæ j¹ nowymi nasadzeniami
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

14. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU 05.MN
1. SYMBOL TERENU 05.MN
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
MNZabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno
stoj¹ca lub bliniacza
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
Dopuszcza siê lokalizacjê wolno stoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych w tylnej czêci dzia³ki
4. PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
nie ustala siê
5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY
KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) typ i charakter zabudowy: dachy dwu lub wielospadowe o spadku 220-450,
b) procent zabudowy dzia³ki  maks. 30%
c) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji nadziemnych, maks. 10 m od poziomu terenu do kalenicy
d) poziom posadowienia posadzki parteru  maks. 0,8
m nad poziomem terenu,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy  7 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Machalewskiego
f) w zagospodarowaniu terenu zapewniæ min. 30%
powierzchni poszczególnej dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
a) powierzchnia dzia³ki  min. 700 m2
b) szerokoæ dzia³ki  min. 20 m
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) obs³uga komunikacyjna  z istniej¹cej ul. Machalewskiego,
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej wybudowania utylizowaæ w granicach w³asnoci,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
14. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU 06.UO
1. SYMBOL TERENU 06.UO
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
UO Us³ugi owiaty
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
nie ustala siê
4. PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
Teren przeznaczony pod boisko i rozbudowê szko³y.
Wzd³u¿ zachodniej granicy terenu (jak na rysunku planu) nale¿y zapewniæ ogólnodostêpny ci¹g pieszy.
5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY
KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) typ i charakter zabudowy: nawi¹zuj¹cy do architektury budynku szko³y
b) procent zabudowy dzia³ki  maks. 20%
c) wysokoæ zabudowy  do 3,5 kondygnacji nadziemnych, maks. 15 m od poziomu terenu do kalenicy
d) w zagospodarowaniu terenu zapewniæ min. 50%
powierzchni dzia³ki pod towarzysz¹ce szkole urz¹dzenia sportowe i zieleñ
6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ zapewnienia dostêpnoci dla
osób niepe³nosprawnych
8. PARKINGI
Zapewniæ miejsca postojowe w granicach dzia³ki w
liczbie min. 2 stanowiska/10 zatrudnionych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) obs³uga komunikacyjna  z ul. Szkolnej,
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej wybudowania -utylizowaæ w granicach w³asnoci; wody opadowe lub
roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne z powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów, wymagaj¹ oczyszczenia w stopniu
przewidzianym w przepisach szczególnych,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê

Poz. 363

11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nale¿y zachowaæ istniej¹ce na terenie drzewa
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
14. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU 07.MN
1. SYMBOL TERENU 07.MN
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno
stoj¹ca
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
Dopuszcza siê lokalizacjê wolno stoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych w tylnej czêci dzia³ki
4. PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
nie ustala siê
5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) typ i charakter zabudowy: dachy dwu lub wielospadowe o spadku 220-450,
b) procent zabudowy dzia³ki  maks. 30%
c) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji nadziemnych, maks. 10 m od poziomu terenu do kalenicy
d) poziom posadowienia posadzki parteru  maks. 0,8
m nad poziomem terenu,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy  6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych
f) w zagospodarowaniu terenu zapewniæ min. 30% powierzchni poszczególnej dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
a) powierzchnia dzia³ki  min. 700 m2
b) szerokoæ dzia³ki  min. 20 m
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) obs³uga komunikacyjna  z drogi dojazdowej 17.KD
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej wybudowania utylizowaæ w granicach w³asnoci,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.

Poz. 363
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
14. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU 08.MNw
1. SYMBOL TERENU 08.MNw
2. FUNKCJA PODSTAWOWA
MNw Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ma³y
dom mieszkalny
3. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
Dopuszcza siê lokalizacjê wolno stoj¹cych gara¿y
4. PRZEZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH
nie ustala siê
5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) typ i charakter zabudowy: nawi¹zuj¹cy do architektury s¹siedniego budynku szko³y,
b) procent zabudowy dzia³ki  maks. 30%,
c) wysokoæ zabudowy  do 3 kondygnacji nadziemnych,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy  w linii zabudowy
s¹siedniego budynku szko³y,
e) w zagospodarowaniu terenu zapewniæ min. 30% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Zapewniæ miejsca postojowe w liczbie 1 stanowisko/
1 mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) obs³uga komunikacyjna  z ul. Szkolnej,
b) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
c) zaopatrzenie w pr¹d  z sieci elektroenergetycznej
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
f) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalni¹ cieków w Luzinie zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
g) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej wybudowania -utylizowaæ w granicach w³asnoci; wody opadowe lub
roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne z powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów, wymagaj¹ oczyszczenia w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych,

10.
11.
12.
13.

14.
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h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko za porednictwem specjalistycznych
jednostek.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nale¿y zachowaæ istniej¹ce na terenie drzewa
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%

Ustalenia dla terenów nie posiadaj¹cych kart terenu:
09.ZP  teren ogólnodostêpnej zieleni parkowej ze wskazaniem budowy w centrum rekreacyjnego zbiornika wodnego. Przewiduje siê budowê ci¹gów pieszych oraz lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altanki, ma³y amfiteatr, latarnie, ³awki).
10. KX  ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci jak na rysunku
planu.
11. ZP  teren urz¹dzonej zieleni parkowej.
12. KD  droga dojazdowa, przed³u¿enie ul. Machalewskiego, o szerokoci 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
13. KD  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej; pas
terenu o szerokoci 7 m.
14. KX  ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci 6 m zakoñczony
placem manewrowym. Niezbêdn¹ wycinkê drzew nale¿y
zrekompensowaæ nowymi nasadzeniami.
15. KD  droga dojazdowa o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Niezbêdn¹ wycinkê drzew nale¿y zrekompensowaæ nowymi nasadzeniami.
16. KP  parking; nawierzchnia parkingu utwardzona kostk¹ brukow¹ kamienn¹ lub betonow¹, odprowadzenie wód
opadowych do kanalizacji po oczyszczeniu w separatorach. Miejsca postojowe nale¿y rozdzieliæ pasami zieleni
wysokiej i niskiej (co maks. 5 stanowisk postojowych).
Dopuszcza siê lokalizacjê na terenie trafostacji w miejscu
uzgodnionym przez zarz¹dcê sieci.
17. KD  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej; pas
terenu o szerokoci 2 m.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) orientacyjne usytuowanie dominanty i akcentu architektonicznego,
6) ci¹gi piesze,
7) usytuowanie wjazdów.
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§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Luzino do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. z dnia (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia
10 listopada 1994 r.) z pón. zm.  we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

364
UCHWA£A Nr IV/224/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 14/9 na terenie wsi Wieprznica gmina Kocierzyna (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Wieprznica.
11. Dzia³ka nr 14/9 o powierzchni 0,1438 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ZL  teren zabudowy letniskowej na wydzielonej dzia³ce bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów dla realizacji
jednego budynku:

 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynku maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 wysokoæ posadowienia posadzki parteru maks.
0,6m od strony drogi,
 dachy spadziste, o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹ 10%,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
Ls  tereny lene do zachowania.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê gminn¹.
KD  poszerzenie istniej¹cej drogi o 2,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
1.2.Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 szczelny zbiornik bezodp³ywowy, wywo¿ony przez
specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia
obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki).
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rysunek
nr 11  dzia³ka nr 14/9 w Wieprznicy w skali 1:1000, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa letniskowego 30%.
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§4

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia
27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

365
UCHWA£A Nr V/251/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 135/7 na terenie wsi Gostomie gmina Kocierzyna (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Gostomie:
3. Dzia³ka nr 135/7 o powierzchni 6,5948 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod zak³ad
eksploatacji kruszywa, eksploatacjê kopaliny pospoli-
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tej i uprawy lene przeznacza siê pod zak³ad segregacji odpadów komunalnych i komunalno-podobnych oraz tereny lene.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
NU  tereny segregacji odpadów komunalnych i komunalnopodobnych:
 budynki parterowe lub dwukondygnacyjne
 wysokoæ budynków max.10,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci max.0,6 m
nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ
60% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 liczba obiektów kubaturowych ³¹cznie z gara¿ami
i wag¹ dowolna, w zale¿noci od potrzeb,
 place sk³adowe w obrêbie w³asnej dzia³ki,
 realizacja za³o¿enia wg kompleksowego projektu
zagospodarowania przestrzennego terenu ³¹cznie
z parkingiem, na etapie projektu budowlanego,
 pomieszczenia na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugowo-gospodarcz¹ ograniczyæ do granic
w³asnoci terenu dzia³ki.
Ls  tereny obszarów lenych do zachowania.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 jeden wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê powiatow¹ relacji Kocierzyna  Gostomie,
 obs³uga komunikacyjna przedmiotowych terenów
poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych,
 transport surowca winien odbywaæ siê samochodami ciê¿arowymi, drogami utwardzonymi do drogi asfaltowej,
 nale¿y przystosowaæ nawierzchnie drogi powiatowej Nr 10311 relacji Kocierzyna  Gostomie  Stê¿yca do spodziewanych obci¹¿eñ 100 kN na o.
1.2.Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej po jej realizacji w obrêbie dzia³ki i po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 cieki bytowe z urz¹dzeñ socjalnych do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych
du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków,
 cieki odprowadzane docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
która je odbiera,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci,
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 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem.
Odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ki, nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów kubaturowych powierzchniowo do gruntu,
 wody ociekowe nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla
pogorszenia siê jakoci wód podziemnych i powierzchniowych.
Usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 10% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 na terenie przyleg³ym do drogi powiatowej wskazana jest lokalizacja dwóch rzêdów drzew wzd³u¿
granicy,
 na terenie przyleg³ym do pozosta³ych granic wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 20% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienia, grupy zieleni i trawniki.),
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 10,0 m od ciany lasu
 teren segregacji odpadów ogrodziæ ogrodzeniem
wysokoci min. 2,0 m.
 opracowaæ projekt techniczny zjazdu na drogê powiatow¹ na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rysunek nr 3
 dzia³ka nr 135/7 w Gostomiu w skali 1:1000 stanowi¹cy
zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,

c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa us³ugowego 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27
kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych
granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

366
UCHWA£A Nr II/9/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kocierzyna oraz niektórych innych uchwa³.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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)  Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 do Statutu Gminy Kocierzyna z dnia
2 sierpnia 1996 r.  t.j. za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr VII/
149/01 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kocierzyna oraz niektórych innych uchwa³ (opublik. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23,
poz. 66, ost. zm. z 2001 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52,
poz. 590) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1. u¿yte w statucie gminy wyrazy zarz¹d gminy zastêpuje siê wyrazami wójt gminy w odpowiedniej formie gramatycznej,
2. u¿yte w statucie gminy wyrazy ustawa o samorz¹dzie terytorialnym zastêpuje siê wyrazami ustawa o
samorz¹dzie gminnym,
3. w § 9 w ust. 2 skrela siê wyrazy i Zarz¹du Gminy
4. § 10 otrzymuje brzmienie:
Rada Gminy, zwana dalej rad¹, sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach powszechnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. w § 19 w:
1) ust. 3 skrela siê wyraz zarz¹d,
2) ust. 5 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazami wójt
gminy,
3) ust. 6 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazami wójt
gminy,
6. w § 30:
1) w ust. 4 pkt 1 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazami wójt gminy,
2) w ust. 5 pkt 1b wyraz zarz¹du zastêpuje siê wyrazami oraz zarz¹dzeñ i postanowieñ wójta gminy,,
3) w ust. 5 pkt 2 wyraz zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazami wójtowi gminy,
4) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
Wójt gminy udziela Komisji Rewizyjnej wszelkich
informacji, niezbêdnych w pracy komisji chyba, ¿e
sprzeciwia siê temu przepis prawa.
7. w § 32a w:
1) ust. 1 skrela siê wyrazy zarz¹du gminy,
2) ust. 5 wyraz zarz¹du zastêpuje siê wyrazami wójta gminy,
8. w § 36:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Radnemu nie wolno wykorzystywaæ swej funkcji
dla celów prywatnych.
 w ust. 2 skrela siê wyrazy: oraz cz³onek zarz¹du nie bêd¹cy radnym,
9. § 38 otrzymuje brzmienie:
Radny ma prawo sk³adania interpelacji w sprawach
zwi¹zanych z:
a) realizacj¹ uchwa³ i rezolucji rady,
b) wykonywaniem zadañ przez wójta gminy, urz¹d
gminy i gminne jednostki organizacyjne.
10. w § 40 ust. 1 skrela siê wyrazy lub ustnie na posiedzeniu sesji.
11. tytu³ czêci III Statutu otrzymuje brzmienie:
Czêæ III: Wójt Gminy  organ wykonawczy.
12. § 41 otrzymuje brzmienie
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt gminy.
2. Wójt gminy stosownie do przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym powo³uje i odwo³uje swojego zastêpcê.
13. § 42 otrzymuje brzmienie:
1. Wójt gminy i zastêpca wójta s¹ pracownikami samorz¹dowymi.
2. Umowê o pracê z wójtem gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, za z zastêpc¹ wójta umowê podpisuje
wójt.
14. w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wójt lub zastêpca wójta uczestniczy w pracach rady,
a na zaproszenie komisji rady  w pracach tej komisji.
15. w § 44:

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.
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a) w ust. 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w pkt d) skrela siê wyrazy a zw³aszcza,
2) pkt l) otrzymuje brzmienie:
wykonywanie innych zadañ okrelonych odrêbnymi przepisami,
3) pkt m) otrzymuje brzmienie:
organizowanie pracy urzêdu gminy,
4) po pkt m) dopisuje siê kolejne punkty w brzmieniu:
n) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
o) reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
p) zapewnienie obs³ugi administracyjnej komisji
dyscyplinarnej.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wójt gminy jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w
stosunku do pracowników samorz¹dowych
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
skrela siê § 45, 45a, 46,47,48
§ 49 otrzymuje brzmienie:
Zastêpca wójta lub inna osoba upowa¿niona przez
wójta, zastêpuje go w sprawach:
1) organizowania pracy urzêdu gminy,
2) kierowania bie¿¹cymi sprawami gminy,
3) reprezentowania gminy na zewn¹trz w zakresie
ustalonym przez wójta.
w § 50 otrzymuje brzmienie:
Wójt gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
w § 51 w ust. 2 pkt 2 skrela siê wyrazy i zarz¹du,
w § 52:
 w ust. 1 skrela siê wyrazy  z wyj¹tkiem prawa do
zatrudniania i zwalniania tych ostatnich, za przecinek zastêpuje siê kropk¹,
 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Wójt obsadza w drodze mianowania kierowników
wydzia³ów i referatów Urzêdu Gminy.
w § 53 pkt 2 skrela siê wyrazy w zakresie ustalonym przez zarz¹d,
w§ 57 ust. 4 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazami
wójt gminy,
w § 59:
1) w ust. 1 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazami
wójt gminy,
2) w ust. 2 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazami
wójt gminy,
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Wójt mo¿e upowa¿niæ pracowników samorz¹dowych do doranego kontrolowania sposobu korzystania z mienia komunalnego przez so³ectwo.
§ 60 otrzymuje brzmienie:
Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez
wójta osob¹.
w § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wójt mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa do dysponowania rodkami pieniê¿nymi zastêpcy wójta, sekretarzowi oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej.
w § 63 skrela siê wyrazy oraz cz³onkom komisji spoza rady
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27. w § 64 wyraz Gdañskiego zastêpuje siê wyrazem
Pomorskiego

nice gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1 do niniejszego statutu.

§2

§3

1. W Uchwale Nr VII/102/2000 Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 wrzenia 2000 r. w sprawie okrelenia zasad
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych dla radnych i cz³onków komisji spoza Rady
Gminy Kocierzyna wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Uchwa³a Nr VII/102/2000 z dnia 30 wrzenia 2000 r.
otrzymuje brzmienie  w sprawie okrelenia zasad
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych dla radnych
2) w § 1 ust. 1 skrela siê s³owa oraz cz³onek komisji,
nie bêd¹cy radnym,
3) w § 1 ust. 1 skrela siê pkt 4,
4) w § 2 skrela siê ust. 2.
2. Ilekroæ w dotychczasowych przepisach gminnych jest
mowa o zadaniach i kompetencjach zarz¹du gminy rozumie siê przez to zadania i kompetencje wójta gminy.
3. Ilekroæ w dotychczasowych przepisach gminnych s¹
u¿yte wyrazy zarz¹d gminy zastêpuje siê je wyrazami wójt gminy w odpowiedniej formie gramatycznej.

1. Herbem gminy jest herb, którego wzór i opis stanowi
za³¹cznik nr 2 do statutu.
2. Flag¹ gminy jest flaga, której wzór i opis stanowi za³¹cznik nr 3 do statutu.

§3

§7

1. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr VII/148/01 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
4 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
organizacyjnego Urzêdu Gminy Kocierzyna (opublik.
w Dz. Urz. Woj. Pom. z 14 sierpnia 2001 r. Nr 67,
poz. 796).
2. T.j. statutu wraz z za³¹cznikami stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
3. T.j. uchwa³y w sprawie okrelenia zasad przyznawania
diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych dla radnych stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Gminie przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych na jej obszarze (przepisy
gminne) w trybie okrelonym ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/9/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 29 listopada 2002 r.

§4
Gmina dzieli siê na 35 so³ectw, których nazwy, nazwy
miejscowoci je tworz¹ce, obszar oraz granice okrela
za³¹cznik nr 4*.
§5
Do zakresu dzia³añ i zadañ gminy nale¿¹ sprawy okrelone w art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95  t.j. z 2001 r. Dz.U
Nr 142 poz. 1591) z pón. zm.
§6
1. Do zadañ gminy nale¿¹ równie¿ zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci innej jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie porozumieñ zawartych z tymi jednostkami.

§8
Pieczêci¹ Gminy Kocierzyna jest znak odciniêty z
metalowego, okr¹g³ego t³oku pieczêciowego przedstawiaj¹cy herb gminy w polu rodkowym oraz napis w otoku Gmina Kocierzyna
§9
1. Rada Gminy mo¿e, w uznaniu szczególnych zas³ug dla
Gminy Kocierzyna, przyznaæ tytu³ i medal: Zas³u¿ony dla Gminy Kocierzyna.
2. Medal i tytu³ przyznaje Rada Gminy na wniosek wójta.
3. Regulamin, tryb nadawania oraz wzór medalu okrela
uchwa³a rady.
4. Zas³u¿ony dla Gminy Kocierzyna jest tytu³em honorowym.
CZÊÆ II: RADA GMINY
 ORGAN UCHWA£ODAWCZY
§ 10

STATUT GMINY KOCIERZYNA

Rada Gminy, zwana dalej rad¹, sk³ada siê z 15 radnych
wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach powszechnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

CZÊÆ I: USTRÓJ GMINY

A. Przewodnicz¹cy

§1

§ 11

Gmina Kocierzyna, zwana dalej gmin¹, jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych sta³e miejsce zamieszkania na terenie gminy.

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego
i jednego wiceprzewodnicz¹cego sporód dowolnej
liczby kandydatów zg³oszonych przez radnych uczestnicz¹cych w sesji.
2. Wybór przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego

§2
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 31.015 ha. Gra-

*) Za³¹cznika Nr 4 nie publikuje siê.
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rady nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
rady w g³osowaniu tajnym.
§ 12
Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy przygotowuje i zwo³uje sesje, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i projekt porz¹dku obrad,
przy wspó³pracy z wójtem.
2. Przewodnicz¹cy powiadamia radnych o sesji najpóniej na 7 dni przed ustalonym jej terminem, dorêczaj¹c
im projekt porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem obrad sesji.
3. W przypadku niedotrzymania terminów, o których
mowa w § 13 ust. 2 rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji wiêkszoci¹ g³osów i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji musi byæ
zg³oszony na pocz¹tku obrad.
4. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci mieszkañców
gminy informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie
sesji na 5 dni przed sesj¹, przez rozplakatowanie.
§ 14
1. Sesje rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji lub jej czêæ zostaje wy³¹czona decyzj¹
Przewodnicz¹cego Rady, je¿eli przedmiotem obrad
maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Rady otwiera ka¿d¹ sesjê, stwierdzaj¹c jej prawomocnoæ, przewodniczy na wszystkich
posiedzeniach danej sesji i po wyczerpaniu ca³ego porz¹dku obrad zamyka sesjê.
2. Przewodnicz¹cy odpowiada za sprawny przebieg i zachowanie porz¹dku obrad.
3. Je¿eli radny, b¹d jakikolwiek uczestnik zak³óca porz¹dek obrad, b¹d uchybia prowadzeniu sesji lub komisji, przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany odebraæ mu g³os
lub zarz¹dziæ opuszczenie przez niego sali obrad.
4. Zarz¹dzenia opuszczenia sali obrad nie mo¿na stosowaæ wobec radnego.
5. W toku sesji przewodnicz¹cy udziela pierwszeñstwa
g³osu w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
a w szczególnoci:
 stwierdzenia quorum,
 przeliczenia g³osów,
 zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³,
 zamkniêcia listy mówców,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów.
§ 16
1. Porz¹dek dzienny powinien zawieraæ punkt Zapytania i wolne wnioski.
2. Ka¿dy radny w tym punkcie porz¹dku dziennego ma
prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania rady.
3. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie powinno byæ przekazane pisemnie w terminie dwutygodniowym.
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§ 17

Publicznoæ uczestniczy w obradach z mo¿liwoci¹
wypowiadania siê w punkcie Wolne wnioski.
§ 18
1. Z ka¿dego posiedzenia rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
 numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³;
 stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia;
 nazwiska nieobecnych cz³onków rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska
osób delegowanych na posiedzenie z urzêdu;
 stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia;
 zatwierdzenie porz¹dku obrad;
 przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz teksty zg³aszanych wniosków i uchwalonych
wniosków;
 czas trwania posiedzenia;
 podpis przewodnicz¹cego.
2. Protokó³ sporz¹dza pracownik Urzêdu Gminy.
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
4. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego
roku kalendarzowego, za nowa numeracja uchwa³ rozpoczyna siê z pocz¹tkiem nowej kadencji rady.
§ 19
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach, podejmuj¹c uchwa³y, które stanowi¹ odrêbne dokumenty (uchwa³y merytoryczne). Uchwa³y o charakterze proceduralnym, deklaracje i owiadczenia w sprawach politycznych itp. odnotowuje siê jedynie w protokole sesji.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym przez podniesienie rêki.
3. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³ (inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹) mog¹ wystêpowaæ: komisje, wójt i ka¿dy radny.
4. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej
w okrelonej sprawie mog¹ do organów wymienionych w § 19 ust. 3, wystêpowaæ radni, instytucje, organizacje spo³eczne, polityczne, zawodowe, samorz¹dowe, stowarzyszenia i inne zorganizowane grupy.
5. W przygotowaniu projektu uchwa³ pomoc merytoryczn¹, organizacyjn¹ i prawn¹ zapewnia wójt gminy.
6. Komisje, wójt gminy i ka¿dy radny mo¿e z³o¿yæ wniosek o zmianê treci uchwa³y.
7. Uchwa³y w sprawach personalnych, proceduralnych,
o charakterze deklaracji, owiadczeñ w sprawie politycznej, itp. nie wymagaj¹ odrêbnych opinii komisji.
§ 20
Uchwa³y rady powinny zawieraæ:
1) kolejny numer protoko³u,
2) kolejny numer uchwa³y,
3) ostatnie dwie cyfry roku w którym jest podejmowana
uchwa³a,
4) oznaczenie organu wydaj¹cego uchwa³ê,
5) datê,
6) tytu³ prawny,
7) podstawê prawn¹,
8) okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y,
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9) termin wejcia w ¿ycie i ewentualnie czas obowi¹zywania uchwa³y,
10) podpis Przewodnicz¹cego Rady.
§ 21
1. W g³osowaniu jawnym za oddane g³osy uznaje siê te,
które oddano za, przeciw, wstrzymuj¹ce siê. G³osuje
siê przez podniesienie rêki.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartkami opatrzonymi piecz¹tkami rady, sporz¹dzonymi ka¿dorazowo
dla danego g³osowania.
3. Ka¿dorazowe g³osowanie odbywa siê przez odpowiednie skrelenie. Za wa¿nie oddane g³osy uznaje siê kartki na których radni g³osowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami. Ka¿dy inny g³os uznaje siê za niewa¿ny.
§ 22
1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady
przy pomocy zastêpcy.
2. G³osowanie tajne przeprowadza ka¿dorazowo powo³ana sporód radnych Komisja Skrutacyjna.
§ 23
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza wiêcej g³osów za
albo przeciw.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza o jeden g³os
wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
3. Wyniki g³osowania og³asza siê bezzw³ocznie.
§ 24
1. G³osowanie nad kolejnymi wnioskami dotycz¹cymi
zmian uchwa³y nastêpuje w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Ka¿dy wniosek jest g³osowany oddzielnie.
3. Zostaje zatwierdzony ten wniosek, który uzyska najwiêksz¹ iloæ g³osów za sporód zg³oszonych wniosków. W przypadku równej iloci g³osów za przyjmuje
siê wniosek, który podczas g³osowania otrzyma³ najmniejsz¹ iloæ g³osów przeciw.
4. W przypadku nie przyjêcia przez Radê Gminy uchwa³y
ze zg³oszon¹ poprawk¹ rada g³osuje pierwotn¹ wersjê
uchwa³y.
B. Komisje
§ 25
Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1. Komisjê Rewizyjn¹ z zakresem dzia³ania zgodnym z
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym,
2. Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego z zakresem
dzia³ania  bud¿et, finanse, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, turystyka, promocja, wspó³praca z organizacjami samorz¹dowymi oraz ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw w
zakresie rozwoju gospodarczego,
3. Komisjê Owiaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych
z zakresem dzia³ania  ochrona zdrowia, opieka spo³eczna, owiata, kultura i sport,
4. Komisjê Rolnictwa i Lenictwa z zakresem dzia³ania ,
rolnictwo, lenictwo, ochrona rodowiska, bezpieczeñstwo publiczne i przeciwpo¿arowe.
§ 26
Posiedzenie komisji jest prawomocne, je¿eli uczestniczy w nim ponad po³owa osób wchodz¹cych w jej sk³ad.

§ 27
1. Komisje sta³e (problemowe) w zakresie swojego dzia³ania:
1) opiniuj¹:
a) projekty uchwa³ rady,
b) inne dokumenty przekazane przez radê;
c) skargi i wnioski wyborców i radnych w sprawach
dzia³alnoci rady i s³u¿b komunalnych;
2) wystêpuj¹ do rady z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹;
2. Rada mo¿e powo³ywaæ komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c równoczenie:
1) przedmiot dzia³ania komisji;
2) jej sk³ad osobowy;
3) termin wykonania zadania.
3. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ wy³¹cznie osoby bêd¹ce radnymi rady gminy.
4. Komisje podlegaj¹ radzie gminy i z tego tytu³u najpóniej do koñca I kwarta³u przedk³adaj¹ radzie plany pracy.
§ 28
1. Posiedzenia komisji zwo³uje i ustala porz¹dek dzienny
przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, wed³ug zatwierdzonego przez radê planu, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Opinie i wnioski komisji podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. O terminie posiedzenia komisji przewodnicz¹cy komisji zawiadamia cz³onków na 3 dni przed posiedzeniem.
§ 29
1. Rada na wniosek radnych mo¿e dokonaæ w czasie kadencji zmian w rodzaju, iloci oraz sk³adzie osobowym
i liczbowym komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz na rok
przedstawiaj¹ sprawozdania z dzia³alnoci komisji Radzie Gminy.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole na zlecenie rady
i informuje j¹ o jej wynikach.
2. Komisja Rewizyjna realizuje swoje obowi¹zki na swych
posiedzeniach oraz przez swoje zespo³y kontrolne.
3. Komisja odbywa posiedzenia oraz uchwala opinie
i wnioski przy udziale co najmniej po³owy swego sk³adu.
4. Na posiedzeniach komisja rozpatruje:
1) sprawy przekazane komisji przez radê, Przewodnicz¹cego Rady lub przez wójta gminy, celem zaopiniowania tych spraw,
2) sprawy wynikaj¹ce z planu pracy komisji;
3) sprawy zawnioskowane przez cz³onków komisji.
5. Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje legalnoæ, celowoæ, rzetelnoæ i gospodarnoæ dzia³alnoci zarz¹du i podporz¹dkowanych
mu jednostek, a w szczególnoci w zakresie:
a) wywi¹zywania siê z zadañ ustawowych i statutowych,
b) realizacji uchwa³ rady oraz zarz¹dzeñ i postanowieñ wójta gminy,
c) dzia³alnoci finansowej i gospodarczej.
2) przygotowuje wniosek w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium.
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6. Komisja mo¿e powo³ywaæ co najmniej trzy osobowe
zespo³y dzia³aj¹ce na podstawie pisemnego upowa¿nienia przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a okrelaj¹cego:
1) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u oraz przewodnicz¹cego zespo³u-cz³onka Komisji Rewizyjnej,
2) rodzaj kontroli,
3) podmiot kontrolowany,
4) przedmiot i zakres kontroli,
5) planowany termin rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli.
7. Zespó³ wykonuje swoje obowi¹zki w pe³nym sk³adzie.
8. Komisja Rewizyjna zasiêga opinii wójta na temat terminu planowanej kontroli jednostek urzêdu.
9. Wójt gminy udziela Komisji Rewizyjnej wszelkich informacji, niezbêdnych w pracy komisji, chyba,¿e
sprzeciwia siê temu przepis prawa.
10. Komisja Rewizyjna nie mo¿e ingerowaæ w tocz¹ce siê
postêpowanie w indywidualnej sprawie, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia administracyjnego.
11. Komisja Rewizyjna uzgadnia z wójtem termin i czas
kontroli urzêdu i jednostek organizacyjnych.
12. Decyzje komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
przy obecnoci po³owy sk³adu komisji.
C. Radni
§ 31
Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
mieszkañcami oraz ich organizacjami.
§ 32
1. Ka¿dy radny domagaæ siê mo¿e wniesienia pod obrady sesji i komisji spraw, które wynikaj¹ z postulatów
i skarg wiêkszoci wyborców.
2. Radni maj¹ prawo podejmowania dzia³ania oraz sk³adania wniosków w organach, jednostkach i instytucjach
dzia³aj¹cych na terenie gminy, korzystaj¹c w razie potrzeby z poparcia i pomocy organów rady.
3. Na sesjach oraz w okresach miêdzy sesjami radni maj¹
prawo kierowania do wójta interpelacji (ustnie lub pisemnie), których przedmiotem s¹ sprawy zwi¹zane z
realizacj¹ zadañ rady.
4. Na pisemne interpelacje radnych, wójt udziela odpowiedzi w trybie okrelonym w kodeksie postêpowania
administracyjnego.
5. Projekt bud¿etu otrzymuje ka¿dy radny w terminie do
dnia 30 listopada danego roku.
§ 32 a
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów rady gminy
oraz komisji, w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ
oraz uchwa³ podejmowanych przez organy gminy.
2. Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz komisji, z wyj¹tkiem uchwa³, radnym oraz osobom postronnym mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ
gminy, b¹d komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym rok i datê
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
c) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê posiadania tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie naruszy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹ b¹d
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nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu
na podstawie odrêbnych ustaw.
3. Osoba, która chce uzyskaæ dostêp do dokumentów
organów gminy lub komisji winna:
a) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia protoko³ów 
z³o¿yæ wniosek, nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni
od dnia odbycia posiedzenia organów gminy lub
komisji,
b) je¿eli sprawa dotyczy udostêpniania uchwa³ na wniosek zainteresowanego  s¹ one udostêpniane niezw³ocznie po ich og³oszeniu,
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 s¹ rozpatrywane w
trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
5. Informacje z dzia³alnoci rady, wójta gminy oraz komisji, w tym uchwa³y s¹ zamieszczane na stronach internetowych Gminy Kocierzyna.
§ 33
1. Radni stwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesji rady i posiedzeniach komisji, do których zostali powo³ani, podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci uczestniczenia w sesji rady lub
posiedzeniu komisji radny powinien usprawiedliwiæ
swoj¹ nieobecnoæ przed Przewodnicz¹cym Rady lub
komisji w terminie nie póniej ni¿ trzy dni przed dat¹
ich odbycia.
§ 34
Radny ma prawo uczestniczenia w zebraniach Rad
So³eckich.
§ 35
1. Przed zajêciem stanowiska wobec wniosku zak³adu
pracy o rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, rada
bada szczegó³owo wszystkie okolicznoci sprawy, a
zw³aszcza obowi¹zana jest wys³uchaæ wyjanieñ radnego.
2. O zmianie miejsca pracy radni powinni ka¿dorazowo
poinformowaæ Przewodnicz¹cego Rady.
§ 36
1. Radnemu nie wolno wykorzystywaæ swej funkcji dla
celów prywatnych.
2. Radny ma obowi¹zek wy³¹czyæ siê z udzia³u w rozpatrywaniu sprawy, która dotyczy jego interesu maj¹tkowego albo:
a) cz³onków jego najbli¿szej rodziny,
b) jego krewnego lub powinowatego.
§ 37
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug w³asnego
wyboru na zasadach okrelonych w regulaminie klubu
radnych, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 5* do niniejszego statutu.
§ 38
1. Radny ma prawo sk³adania interpelacji w sprawach
zwi¹zanych z:
1) realizacj¹ uchwa³ i rezolucji rady;
2) wykonywaniem zadañ przez wójta gminy, urz¹d gminy i gminne jednostki organizacyjne.
§ 39
1. Radny mo¿e w imieniu w³asnym lub osoby trzeciej
*) Za³¹cznika nr 5 nie publikuje siê
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wnosiæ skargi na zaniedbania, nienale¿yte wykonanie
zadañ, naruszenie zasady praworz¹dnoci dzia³ania lub
s³usznych interesów obywateli.
2. Skargi sk³ada siê do jednostek organizacyjnych w³aciwych do ich rozpatrzenia, stosownie do przepisów
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
3. Radny mo¿e kierowaæ skargi za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
4. Radny, który wniós³ lub przekaza³ skargê, powinien byæ
zawiadomiony o sposobie jej za³atwienia.
§ 40
1. Skuteczne zrzeczenie siê mandatu przez radnego nastêpuje wówczas, gdy radny w sposób wyrany poinformuje radê o zrzeczeniu siê swojego mandatu pisemnie.
2. Rada stwierdza uchwa³¹ wyganiêcie mandatu radnego.
CZÊÆ III: WÓJT GMINY  ORGAN WYKONAWCZY
§ 41
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt gminy.
2. Wójt gminy stosownie do przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym powo³uje i odwo³uje swojego zastêpcê.
§ 42
1. Wójt gminy i zastêpca wójta s¹ pracownikami samorz¹dowymi.
2. Umowê o pracê z wójtem gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, za z zastêpca wójta umowê podpisuje
wójt.
§ 43
1. Wójt lub zastêpca wójta uczestniczy w pracach rady, a
na zaproszenie komisji rady  w pracach tej komisji.
2. Niezw³ocznie po og³oszeniu wyników referendum
gminnego o charakterze rozstrzygaj¹cym, wójt przedstawia radzie projekt uchwa³y okrelaj¹cej sposób realizacji ustaleñ referendum.
§ 44
1. Do zadañ wójta gminy nale¿y w szczególnoci:
a) przygotowanie wszelkich spraw, o których stanowi
Rada Gminy, w tym zw³aszcza przygotowanie projektu bud¿etu,
b) Wójt w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie gminy informacjê o przebiegu z wykonania bud¿etu za I pó³rocze.
c) ustalanie planu wykonania bud¿etu, informowanie
mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³eczno-gospodarczej i wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
d) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
e) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowanych
inwestycji i remontów, o wartoci nie przekraczaj¹cej normy ustalonej corocznie przez radê,
f) zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych do ³¹cznej
wysokoci nie przekraczaj¹cej wielkoci ustalonej
przez radê na dany rok bud¿etowy.
g) zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez
radê,

h) ustalanie treci ugody w sprawach cywilnoprawnych,
i) udzia³ w rozpatrywaniu ofert przy przetargach publicznych og³oszonych przez gminê,
j) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
k) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze gminy pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
l) wykonywanie zadañ zleconych okrelonych odrêbnymi przepisami,
m) organizowanie pracy urzêdu gminy,
n) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
o) reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
p) zapewnienie obs³ugi administracyjnej komisji dyscyplinarnej.
2. Wójt gminy jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do pracowników samorz¹dowych oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 45 (skrelony)
§ 45a (skrelony)
§ 46 (skrelony)
§ 47 (skrelony)
§ 48 (skrelony)
§ 49
Zastêpca wójta lub inna osoba upowa¿niona przez wójta, zastêpuje go w sprawach:
1) organizowania pracy urzêdu gminy,
2) kierowania bie¿¹cymi sprawami gminy,
3) reprezentowania gminy na zewn¹trz w zakresie ustalonym przez wójta gminy.
§ 50
Wójt gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 51
1. Kierownikiem urzêdu jest wójt.
2. Wójt kieruje urzêdem przy pomocy Sekretarza Gminy.
Wójt mo¿e upowa¿niæ Sekretarza Gminy w szczególnoci do:
1) wykonywania uprawnieñ wójta jako zwierzchnika
s³u¿bowego pracowników urzêdu;
2) koordynowania realizacji uchwa³ rady podlegaj¹cych
wykonaniu przez urz¹d i gminne jednostki organizacyjne.
§ 52
1. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Stosunek pracy z:
1) Sekretarzem Gminy;
2) Skarbnikiem Gminy;
 powo³anymi przez radê, nawi¹zuje wójt przez wrêczenie tym osobom aktu nawi¹zania stosunku pracy z powo³ania.
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§ 56

3. Wójt obsadza w drodze mianowania kierowników wydzia³ów i referatów Urzêdu Gminy.
4. Wójt wrêcza akty mianowania osobom, o których
mowa w ust. 4 i odbiera od nich pisemne lubowanie,
którego rota brzmi:
lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym stanowisku
bêdê s³u¿yæ pañstwu i spo³ecznoci Gminy Kocierzyna, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania.

1. So³tys w imieniu gminy zarz¹dza czêci¹ mienia komunalnego przekazanego so³ectwu.
2. Wójt gminy mo¿e upowa¿niæ so³tysa i dwóch cz³onków zebrania wiejskiego so³ectwa do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹dzania i korzystania przez So³ectwo z mienia komunalnego, o którym mowa w ust. 1, oraz do rozporz¹dzania dochodami z tego ród³a.

§ 53

§ 57

Sekretarz Gminy:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie urzêdu oraz organizuje pracê urzêdu;
2) prowadzi sprawy gminy powierzone mu przez wójta.
CZÊÆ IV: SO£ECTWA
§ 54
1. Uchwa³a rady o utworzeniu, podziale i likwidacji so³ectwa jak i o po³¹czeniu dwu lub wiêcej so³ectw podejmowana mo¿e byæ:
1) z inicjatywy rady, po przeprowadzeniu konsultacji z
wyborcami w so³ectwach, których mia³aby dotyczyæ
zmiana,
2) z inicjatywy zebrania wiejskiego mieszkañców terenu, którego mia³aby dotyczyæ zmiana.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zainteresowani mieszkañcy dorêczaj¹ wójtowi wniosek podpisany przez co najmniej 60% osób, które:
1) popieraj¹ projekt,
2) posiadaj¹ czynne prawa wyborcze w wyborach do
Rady Gminy,
3) zamieszkuj¹ na sta³e w tej czêci gminy, której mia³aby dotyczyæ zmiana.
3. Wójt przedstawia radzie wniosek, o którym mowa w
ust. 2, w terminie 60 dni od dorêczenia wniosku wójtowi.
4. Rada mo¿e:
1) skierowaæ wniosek, o którym mowa w ust. 2, do Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego celem przygotowania projektu stosownej uchwa³y rady,
2) zadecydowaæ o odrzuceniu wniosku o którym mowa
w ust. 2.
5. W razie podjêcia uchwa³y, o której mowa w ust. 4 pkt
1, Komisja Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego przedstawia na specjalnie zwo³anej sesji rady, opinie przygotowane przez:
1) zainteresowanych mieszkañców,
2) Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego,
3) Komisjê Rewizyjn¹,
4) So³tysów wybranych w gminie,
5) Wójta Gminy.
6. Nie wczeniej ni¿ po siedmiu dniach od dyskusji, o której mowa w ust. 5, rada podejmuje uchwa³ê:
1) o przeprowadzeniu wnioskowanej zmiany,
2) o odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 55
Zebranie wiejskie mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy
o przekazanie so³ectwu:
1) niektórych spraw w³asnych gminy
2) czêci mienia komunalnego, po³o¿onych na terenie
so³ectwa.

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy w zakresie dochodów i wydatków wyodrêbnionych jako dochody i wydatki so³ectwa. Wielkoæ rodków przyznanych so³ectwu okrela rada w
bud¿ecie.
2. W terminie 60 dni od uchwalenia bud¿etu gminy przez
radê, so³tys przekazuje Skarbnikowi Gminy szczegó³owy plan wydatków zatwierdzony przez zebranie wiejskie.
3. Projektowane przez so³ectwo wydatki nie mog¹ przekraczaæ jej przewidywanych dochodów.
4. Wójt gminy odpowiada za prawid³owoæ wykorzystania przez so³ectwo rodków finansowych przewidzianych w bud¿ecie gminy na wydatki so³ectwa.
§ 58
1. So³tys ma prawo do udzia³u w sesjach rady bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
2. Przewodnicz¹cy Rady informuje so³tysa na 7 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia.
§ 59
1. Rada i wójt gminy sprawuj¹ nadzór nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
2. Wójt gminy sprawuje nadzór nad gospodarowaniem
przez so³ectwo czêci¹ mienia komunalnego, przekazanego przez gminê so³ectwu do korzystania.
3. Wójt mo¿e upowa¿niæ pracowników samorz¹dowych
do doranego kontrolowania sposobu korzystania z
mienia komunalnego przez so³ectwo.
CZÊÆ V: PRZEPISY KOÑCOWE
§ 60
Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo wójt albo dzia³aj¹cy
na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta samodzielnie albo wraz z inna upowa¿nion¹ przez wójta osob¹.
§ 61
W celu wykonania zadañ w³asnych gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
§ 62
1. rodkami pieniê¿nymi bud¿etu gminy dysponuje wójt.
2. Wójt mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa do dysponowania rodkami pieniê¿nymi zastêpcy wójta, sekretarzowi oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej.
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§ 63

Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Kocierzyna

Radnym przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y w wysokoci i na zasadach okrelonych przez Radê
Gminy w drodze uchwa³y.

OPIS FLAGI GMINY KOCIERZYNA

§ 64
Statut oraz ka¿da jego nowelizacja podlegaj¹ opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Kocierzyna
HERB GMINY
Herbem Gminy Kocierzyna jest wizerunek niedwiedzia krocz¹cego w prawym kierunku pod drzewem, którego konar skierowany jest w praw¹ stronê, na bia³ym
tle. Z konaru wyrasta 5 lici koloru zielonego. Konar i niedwied s¹ koloru br¹zowego. Pod³o¿e, po którym kroczy niedwied jest pofalowane i symbolizuje lasy, pola
i ³¹ki (3 fa³dy koloru zielonego) oraz rzeki i jeziora (2 fa³dy
koloru niebieskiego).
Ca³oæ znajduje siê w czarnym obramowaniu.
Wzór herbu stanowi za³¹cznik nr 2 do statutu.

1. Flag¹ Gminy Kocierzyna jest prostok¹tny p³at tkaniny
o barwach: ¿ó³ty, niebieski, zielony.
Stosunek szerokoci flagi do jej d³ugoci wynosi 5:8.
2. Flag¹ Gminy Kocierzyna jest tak¿e flaga okrelona w
pkt 1, z umieszczonym porodku ¿ó³tego pasa herbem
Gminy Kocierzyna.
Stosunek wysokoci herbu do szerokoci flagi wynosi
2:5.
3. Barwy flagi symbolizuj¹:
¿ó³ty  symbolizuje piaski, grunty znajduj¹ce siê na terenie gminy w wielkoci 3.898 ha, kolor ten zajmuje
3/6 szerokoci flagi;
niebieski  symbolizuje liczne jeziora i rzeki, których
³¹czna wielkoæ wynosi 1.092 ha, kolor ten zajmuje 1/6
szerokoci flagi;
zielony  symbolizuje obszary lene zajmuj¹ce 14.380 ha
powierzchni gminy, kolor ten zajmuje 2/6 szerokoci
flagi.
4. Barwy okrelone j.w. U³o¿one s¹ w trzech równoleg³ych, poziomych liniach, w kolejnoci (od góry): ¿ó³ty, niebieski, zielony.
5. Przy umieszczaniu barw Gminy Kocierzyna w uk³adzie
pionowym kolor ¿ó³ty umieszcza siê po lewej stronie
p³aszczyzny ogl¹danej z przodu.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Kocierzyna

WYKAZ SO£ECTW ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE GMINY KOCIERZYNA
Lp

So³ectwo

Powierzchnia
so³ectwa w ha

Wykaz miejscowoci w so³ectwie

1.

Czarlina

370,9886

Czarlina

2.

Czêstkowo

823,6937

Czêstkowo, Fingrowa Huta, Ludwikowo

3.

Dêbogóry

267,3155

Dêbogóry

4.

Dobrogoszcz

429,5516

Dobrogoszcz

5.

Gostomie

1.165,3394

Gostomie, Plon, Wygoda, Z³otowo

6.

Grzybowo

1.213,2220

Grzybowo, Grzybowski M³yn

7.

Juszki

801,2657

Debrzyno, Juszki

8.

Kaliska

904,0946

Kaliska

9.

K³obuczyno

1.395,4928

10.

Korne

1.968,3681

11.

Kocierska Huta

296,8810

Kocierska Huta

12.

Kocierzyna
Wybudowanie

195,4170

Kocierzyna Wybudowanie

13.

Loryniec

850,2495

Loryniec, Szludron, Wawrzynowo

14.

£ubiana

1.423,7591

15.

Ma³e Stawiska

232,7800

Ma³e Stawiska

16.

Ma³y Podle

272,2100

Ma³y Podle

17.

Ma³y Klincz

635,4916

Ma³y Klincz

18.

Niedamowo

1.166,6962

19.

Nowa Kiszewa

503,6601

Nowa Kiszewa

20.

Nowa Wie

625,9827

Nowa Wie

21.

Nowy Podle

186,3241

Nowe Podlesie

22.

Nowy Klincz

566,4071

Nowy Klincz, Wêtfie

23.

Puc

538,1283

D¹brówka, Puc

K³obuczyno
Kania, Korne, Nowa Karczma

£ubiana

Kowalki, Niedamowo, Smolniki, Piek³o
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24.

Rotembark

389,2224

Rotembark

25.
26.

Sarnowy

507,4113

Sarnowy

Skorzewo

1.734,7055

Skorzewo

27.

Stawiska

1.168,2897

Stawiska, Szenajda

28.

Sycowa Huta

1.266,5743

Lizaki, Sycowa Huta

29.

Szarlota

2.223,1430

30.

W¹glikowice

31.

Wdzydze

2.558,0591

Go³uñ, Kruszyna, Wdzydze, Zabrody

32.

Wielki Klincz

1.377,8386

Gocieradz, Graniczny M³yn, Jeziorki, Wielki Klincz

33.

Wielki Podle

589,9637

34.

Wieprznica

830,7024

Czarne Pustkowie, Garczyn, Ownice, Wieprznica

35.

Zielenin

630,5431

Bêdominek, Kula M³yn, Zielenin

804,5827

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/9/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 29 listopada 2002 r.
Na podstawie § 3 ust. 3 Uchwa³y Nr II/9/02 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 29 listopada 2002 r. og³asza siê t.j.
Uchwa³y Nr VII/102/2000 z dnia 30 wrzenia 2000 r., z
uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
a) Uchwa³¹ Nr III/129/01 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
09 marca 2001 r.,
b) Uchwa³¹ Nr VII/145/01 Rady Gminy Kocierzyna z
dnia 04 czerwca 2001 r.
c) Uchwa³¹ Nr II/9/02 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
29 listopada 2002 r.
UCHWA£A Nr VII/102/2000
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 wrzenia 2000 r.
w sprawie okrelenia zasad przyznawania diet oraz
zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych dla radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 7-9 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z
1996 r.Nr 13, poz. 74; z pó.zm., ost.zm z 2000 r. Nr 62,
poz. 718)  Rada Gminy Kocierzyna uchwala co nastêpuje:
§1
1. Radny, który zosta³ zaproszony przez wójta lub przewodnicz¹cego Rady Gminy otrzymuje dietê za udzia³
w posiedzeniach:
1) rady;
2) komisji do których zosta³ powo³any;
3) zespo³u roboczego komisji, do którego zosta³ powo³any przez komisjê;
5) za dy¿ur;
6) oraz za inne czynnoci zlecone przez wójta lub przewodnicz¹cego Rady Gminy.
2. Radni pobieraj¹ tylko jedn¹ dietê za udzia³ w posiedzeniach odbytych w tym samym dniu.
§2
1. Radni otrzymuj¹ z bud¿etu Rady za udzia³ w posiedzeniach ka¿dorazowo dietê w wysokoci 7% maksymalnej wysokoci diety, o której mowa w art. 25 ust. 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
2.

Stare Nadlenictwo, Rybaki, Szarlota, Wierzysko
Czaplewo, W¹glikowice

Wielki Podle

3. Przewodnicz¹cy Rady Gminy otrzymuje z bud¿etu
Gminy miesiêczn¹ dietê w wysokoci 50% kwoty, o
której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym. Wiceprzewodnicz¹cy za udzia³ w Sesji ka¿dorazowo otrzymuje 9% kwoty, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, natomiast w pozosta³ych posiedzeniach i dy¿urach 7% kwoty, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym.
4. Wysokoæ diet radnych nie mo¿e przekroczyæ w danym miesi¹cu 50% maksymalnej wysokoci diety, o
której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
5. Zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych odbywaæ siê bêdzie na podstawie odrêbnych przepisów.
6. W przypadku korzystania przez radnego, w trakcie podró¿y s³u¿bowej, z pojazdu samochodowego nie bêd¹cego w³asnoci¹ gminy, radnemu przys³uguje zwrot
kosztów przejazdu wed³ug stawek okrelonych w § 2
ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie
warunków ustalania i zasady zwrotu kosztów u¿ywania do celów s³u¿bowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów nie bêd¹cych w³asnoci¹
pracodawcy (Dz. U. 41, poz. 239 z pó.zm.).
§2
1. Traci moc Uchwa³a Nr III/159/97 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 05 kwietnia 1997 r.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.

367
UCHWA£A Nr II/4/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany tymczasowego statutu powiatu
sztumskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001 Nr
142, poz. 1592 z pón. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Tymczasowym Statucie Powiatu Sztumskiego sta-
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nowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr I/1/2002 podjêtej przez
Osobê Pe³ni¹c¹ Funkcjê Organów Powiatu dzia³aj¹c¹ za
Radê Powiatu Sztumskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w
sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Powiatu
Sztumskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 8 pkt 4 skrela siê cyfrê 18 i zastêpuje siê j¹ cyfr¹ 17.
2. W § 12 pkt 1 skrela siê wyrazy jednego wiceprzewodnicz¹cego i zastêpuje siê je wyrazami dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
3. W § 52 pkt 2 skrela siê cyfrê 2 i zastêpuje siê j¹ cyfr¹ 3.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Z. Steinborn

368
UCHWA£A Nr III/31/2002
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Osiek.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr
167, poz. 1372/oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 147, poz. 1591 ze zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustalaj¹c usytuowanie punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych Wójt kieruje siê zasad¹ bezpieczeñstwa ludzi i zachowania porz¹dku, warunkami
okrelonymi w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, gminnym programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Osieku Nr XXVI/120/97
z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie gminy Osiek.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz

369
ZARZ¥DZENIE Nr 16/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu Malborskiego w okrêgu wyborczym Nr 1.
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê wybory ponowne do Rady Powiatu Malborskiego w okrêgu wyborczym Nr 1 w zwi¹zku z orzeczeniem o niewa¿noci wyborów w tym okrêgu przez
S¹d Okrêgowy w Gdañsku postanowieniem z dnia 6
grudnia 2002 r. sygn. akt I Ns 358/02.
2. Wybory obejmuj¹ przeprowadzenie czynnoci wyborczych poczynaj¹c od ponownego g³osowania w obwodzie g³osowania Nr 11 w Malborku wchodz¹cym w
sk³ad okrêgu wyborczego Nr 1 utworzonego dla wyborów do Rady Powiatu Malborskiego.
§2
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê dnia 30 marca 2003 r.
§3
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, których
ponowne przeprowadzenie jest niezbêdne, okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§4
W zwi¹zku z orzeczeniem o niewa¿noci wyborów w
zakresie podanym w § 1, nastêpuj¹ce osoby wybrane w
okrêgu wyborczym Nr 1, trac¹ mandaty radnego:
1) Marek CHARZEWSKI z listy Nr 3  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
2) Jolanta BOBER z listy Nr 3  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
3) Miros³aw CZAPLA z listy Nr 9  Blok Obywatelski,
4) Mieczys³aw ZAWADZKI z listy Nr 9  Blok Obywatelski,
5) Maria DRZEWIÑSKA z listy Nr 8  KWW Porozumienie Samorz¹dowe,
6) Wies³aw Tadeusz ZAKRZEWSKI z listy Nr 2  KW
Samoobrona RP.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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Poz. 369

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 16/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY
DATA WYKONANIA
CZYNNOCI
WYBORCZEJ

TREÆ CZYNNOCI
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia zarz¹dzenia Wojewody

do 18 marca 2003 r.

Pomorskiego w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu Malborskiego w
okrêgu wyborczym Nr 1
- podanie przez Burmistrza Miasta Malborka do publicznej wiadomoci w formie
obwieszczenia informacji o granicach obwodu g³osowania Nr 11, w którym zostanie
przeprowadzone ponowne g³osowanie oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 11 w Malborku

do 20 marca 2003 r.

- rozplakatowanie na terenie obwodu g³osowania Nr 11 w Malborku w formie
obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Malborku informacji o listach
kandydatów na radnych Rady Powiatu Malborskiego wybieranych w okrêgu
wyborczym Nr 1, na których przeprowadzone zostanie g³osowanie w obwodzie Nr 11
- przekazanie przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Malborku

29 marca 2003 r.
30 marca 2003 r.
00
00
od 6 do 20

spisu wyborców
- g³osowanie w obwodzie g³osowania Nr 11 w Malborku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1266 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 14,37 z³

