DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 15 lutego 2006 r.
Nr 16
TREŒÆ:
Poz.:
UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH:
300 — Nr XX–194/05 z dnia 14 wrzeœnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VI–74/03 z dnia 15 wrzeœnia
2003 r. dot. przyjêcia „Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum”. 882
UCHWA£A RADY GMINY W SIERAKOWICACH:
301 — Nr XXXVI/268/2005 z dnia 20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dz. nr 38/4 po³o¿onej we wsi Pa³ubice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
UCHWA£A RADY POWIATU S£UPSKIEGO:
302 — Nr XXXII/195/2005 z dnia 27 wrzeœnia 2005 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej Powiatu S³upskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
UCHWA£A RADY POWIATU CZ£UCHOWSKIEGO:
303 — Nr XXI/132/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Cz³uchowskiego . . . 885
UCHWA£A RADY GMINY DÊBNICA KASZUBSKA:
304 — Nr XXXVII/216/2005 z dnia 19 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Biura Obs³ugi Szkó³
w Dêbnicy Kaszubskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
UCHWA£Y RADY GMINY TCZEW:
305 — Nr XXXV/524/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.3 . . .
306 — Nr XXXV/525/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.4 . . .
307 — Nr XXXV/526/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.5 . . .
308 — Nr XXXV/528/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin, gmina Tczew oznaczonego Nr 5.1 . . . .
309 — Nr XXXV/529/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin, gmina Tczew oznaczonego Nr 5.3 . . . .
310 — Nr XXXV/531/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 6.1 . . .
311 — Nr XXXV/532/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 6.2 . . .
312 — Nr XXXV/533/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 6.4 . . .
313 — Nr XXXV/543/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Tczewskie £¹ki, gmina Tczew oznaczonego Nr 16.1 . . . .
314 — Nr XXXV/527/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.6 i 3.7 . . . .

(ci¹g dalszy spisu treœci na stronie nastêpnej)

886
893
899
905
911
916
922
930
936
941

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 16

— 882 —

Poz. 300 i 301

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE:
315 — Nr 281/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. wprowadzaj¹ca zmiany w zwolnieniach z podatku od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
UCHWA£A RADY MIASTA W£ADYS£AWOWA:
316 — Nr XXXIII/381/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie
administracyjnym Gminy Miasta W³adys³awowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
POROZUMIENIE POWIATU S£UPSKIEGO:
317 — Zawarte pomiêdzy Powiatem S³upskim a Gmin¹ S³upsk w sprawie przejêcia zadañ z zakresu zarz¹dzania drogami powiatowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

300

gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)

UCHWA£A Nr XX – 194/05
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 14 wrzeœnia 2005 r.

§1

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VI–74/03 z dnia 15 wrzeœnia 2003 r. dot. przyjêcia „Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn.zm.), Rada
Miejska w Brusach uchwala, co nastêpuje:
§1

1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dotycz¹cy obszaru dzia³ki nr 38/4
we wsi Pa³ubice.
obszar przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe, us³ugowe i rzemieœlnicze, dotychczasowe
przeznaczenie terenu – teren rolny
§2
Rada Gminy Sierakowice stwierdza zgodnoœæ miejscowego planu z ustaleniami studium
§3

Dokonuje siê zmiany w za³¹czniku do uchwa³y Rady
Miejskiej Nr VI–74/03 z dnia 15 wrzeœnia 2003 roku w
sprawie „zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjum” w punkcie 3:
1. litera „a” podwy¿sza siê œredni¹ ocen z 5,0 na 5,2,
2. skreœla siê literê „b”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXXVI/268/2005
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dz. nr 38/4 po³o¿onej
we wsi Pa³ubice.
Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 11.07.2003 r.) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie

Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1
1. WIEŒ PA£UBICE
Nr DZIA£KI 38/4
POWIERZCHNIA – 1,58 ha
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN – zabudowa mieszkaniowa
U/R – zabudowa us³ugowa i rzemieœlnicza
KDW – wewnêtrzna droga dojazdowa ZI –zieleñ izolacyjno– krajobrazowa
1 PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa mieszkaniowa, zabudowa us³ugowa i rzemieœlnicza
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego – nale¿y zrealizowaæ ustalenia zawarte w pkt 6
3. zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
naturalnego – ze wzglêdu na po³o¿enie w K.P.K. nale¿y ograniczyæ negatywny wp³yw zabudowy na krajobraz naturalny przez zastosowanie kolorystyki o
kolorach stonowanych, nie wybijaj¹cych siê agresywnie z otaczaj¹cego krajobrazu, oraz wprowadziæ
zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ ZI
Powierzchnia biologicznie czynna winna dla terenu
MN stanowiæ min. 40% pow. dzia³ki. Dla terenu U/R
min. 25% powierzchni dzia³ki.
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej – teren znajduje siê
w regionie Kaszub Œrodkowych o historycznych tra-
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dycjach budowlanych, nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnych form zagospodarowania.
na terenie dz. nr 38/4 znajduje siê strefa ochrony archeologicznej, wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie strefy ochrony archeologicznej musza byæ
poprzedzone wykonaniem archeologicznych badañ
ratowniczych i sporz¹dzeniem dokumentacji archeologiczno–konserwatorskiej.
5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych – nie dotyczy
6. parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
6.1 dla terenu mieszkaniowego MN
a) iloœæ dzia³ek: jak na rysunku planu
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1.600 m 2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem u¿ytkowym, dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹. Kalenica budynku mieszkalnego równoleg³a do drogi dojazdowej, budynku
gospodarczego prostopad³a.
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% terenu dzia³ki.
e) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy: nieprzekraczaj¹ca 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy. Poziom posadowienia parteru do 0,40 m. Dachy
dwuspadowe o nachyleniu 40°– 45°, pokrycie dachówka
f) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0 m od granicy jezdni wewnêtrznej drogi dojazdowej i drogi
gminnej,
6.2 parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu dla terenu us³ugowo–rzemieœlniczego U/R
a) iloœæ dzia³ek: jeden obszar U/R na dzia³alnoœæ us³ugow¹ lub rzemios³o, dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki w zale¿noœci od rodzaju przysz³ej dzia³alnoœci.
b) powierzchnia dzia³ki: dla obszaru U/R o pow. ok.
1,20 ha dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1.500 m 2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 35% terenu dzia³ki.
e) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy: nieprzekraczaj¹ca 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy. Dachy o nachyleniu w przedziale 22° – 45°
f) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0 m od granicy jezdni wewnêtrznej drogi dojazdowej i drogi
gminnej. 30 m od granicy lasu.
7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie – teren znajduje
siê w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Obowi¹zuj¹ przepisy]
Obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24.03.2005 r. (Dz. Urz.
Woj. Pom. nr 29 poz. 585)
8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci – nie dotyczy
9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu –dla terenu us³ug i
rzemios³a U/R, zasiêg uci¹¿liwoœci na œrodowisko
naturalne i zdrowie ludzi nie mo¿e wychodziæ poza

granice w³asnej dzia³ki, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
œcieki: odprowadzenie œcieków do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu œcieków do oczyszczalni.
Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ.
odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki, na terenie U/R z powierzchni utwardzonych
po podczyszczeniu w separatorze. energetyka:: na
warunkach podanych przez Z–d Energetyczny w Kartuzach.
zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne Ÿród³a ciep³a
/paliwo niskoemisyjne/
utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów przez
wyspecjalizowan¹ firmê wywozow¹
komunikacja: wjazd z drogi wojewódzkiej. Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki, dla terenu U/R – miejsca postojowe 2 m/100 m2 p.u¿ i 1 m/5 zatrudnionych
11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów – do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej¹cym
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala
siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z
tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoœci: dla terenu
przemys³u – 30%, dla terenu zabudowy mieszkaniowej – 0%
§5
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pa³ubice dz. nr 38/4 (za³¹cznik nr 1)
2. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji (za³¹cznik nr 2)
3. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag (za³¹cznik nr 3)
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt. 1 § 7, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y
§7
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Sierakowice do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) przekazania kopii niniejszej uchwa³y staroœcie, nie
póŸniej ni¿ w dniu ich wejœcia w ¿ycie
3) publikacji odpisu niniejszej uchwa³y na stronie internetowej Gminy Sierakowice
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4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów, przedstawiaj¹cych plan i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

Za³¹cznik nr 2
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji
Poniewa¿ plany nie wymagaj¹ realizacji inwestycji,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, a gmina osi¹gnie korzyœci finansowe z realizacji uchwalonych planów. Rada Gminy Sierakowice pozytywnie ocenia
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Pa³ubice dzia³ki nr 38/4.
Za³¹cznik nr 3

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZETRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego dla dzia³ki nr 38/4 w Palubicach
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UCHWA£A Nr XXXII/195/2005
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 27 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej Powiatu S³upskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w
zwi¹zku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ze zm.) w porozumieniu z Zarz¹dem Województwa Pomorskiego po zasiêgniêciu opinii zarz¹dów
s¹siednich powiatów, Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Pozbawia siê kategorii dróg powiatowych drogê

Nr 1186 ¯ochowo – £upawa biegn¹c¹ przez teren Gminy Potêgowo obejmuj¹cej dzia³ki:
— obrêb geodezyjny ¯ochowo;
dzia³ka nr 83/1 o powierzchni 2,61 ha,
— obrêb geodezyjny £upawa;
dzia³ka nr 67 o powierzchni 0,46 ha,
dzia³ka nr 296 o powierzchni 1,96 ha.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Grzybowski
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UCHWA£A Nr XXI/132/2004
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Cz³uchowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami),
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Powiatu Cz³uchowskiego – tekst jednolity
uchwa³a Nr XIII/68/2003 Rady Powiatu Cz³uchowskiego z dnia 27 listopada 2003 r. opublikowany (Dziennik.
Urzêdowy Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca
2004 r. Nr 32 poz. 669) wprowadza sie nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“ 1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.“
§2
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
E. Dmytryszyn
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UCHWA£A Nr XXXVII/216/2005
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 19 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Biura Obs³ugi Szkó³
w Dêbnicy Kaszubskiej.
Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 lit. h i art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn.
zm.2), uchwala siê, co nastêpuje:

§2
Traci moc statut Biura Obs³ugi Szkó³ w Dêbnicy Kaszubskiej nadany uchwa³¹ Nr 12/96 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr 47/95 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostek bud¿etowych oœwiaty i reorganizacji placówek
oœwiatowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXVII/216/2005
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 19 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu
Biura Obs³ugi Szkó³
w Dêbnicy Kaszubskiej
STATUT
BIURA OBS£UGI SZKÓ£
w DÊBNICY KASZUBSKIEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Biuro Obs³ugi Szkó³ w Dêbnicy Kaszubskiej, zwane
dalej „Biurem”, jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy, utworzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy Nr 47/95 z dnia 22 grudnia
1995 r. w sprawie utworzenia jednostek bud¿etowych
oœwiaty i reorganizacji placówek oœwiatowych, nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej.
§2
Biuro dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
3) ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty,
4) niniejszego statutu.
II. ZAKRES DZIA£ANIA

§1

§3

Zatwierdza siê statut jednostki bud¿etowej pod nazw¹ Biuro Obs³ugi Szkó³ w Dêbnicy Kaszubskiej, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Biuro realizuje zadania administracyjno – finansowe
szkó³, dla których Gmina Dêbnica Kaszubska jest organem prowadz¹cym, a w szczególnoœci:

1

2

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304; Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624,
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091.
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203.
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1) prowadzenie rachunkowoœci i wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi dla szkó³,
2) prowadzenie ca³oœci spraw z zakresu ksiêgowoœci
syntetycznej i analitycznej szkó³; tj. dzia³alnoœci podstawowej, dochodów w³asnych oraz Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
3) kontrola realizacji planów finansowych,
4) ewidencja zaanga¿owanych œrodków,
5) obs³uga kasowa i bankowa,
6) sporz¹dzanie sprawozdawczoœci bud¿etowej, GUS
i ZUS,
7) sporz¹dzanie i przelewanie na konta bankowe wyp³at dla pracowników oœwiaty,
8) prowadzenie ewidencji œrodków trwa³ych,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) opracowanie harmonogramu dochodów i wydatków,
11) opracowanie zbiorczych projektów planów i analiz
ekonomiczno – finansowych oraz informacji bud¿etowych,
12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
13) rozliczanie wp³ywów i wydatków zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem przekazanym szko³om w
trwa³y zarz¹d lub u¿yczenie,
14) realizacja pozosta³ych zadañ zleconych przez Gminê w zakresie oœwiaty.

V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 11
Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa siê
w trybie w³aœciwym dla jego nadania.

305
UCHWA£A Nr XXXV/524/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.3
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§4

§1

Realizacja zadañ o których mowa w § 3, oparta jest
na podstawie porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorami szkó³ a dyrektorem Biura.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina
Tczew, oznaczony Nr 3.3.

III. ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE

§2

Biuro jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy Dêbnica Kaszubska.

Plan obejmuje obszar na terenie wsi Ba³dowo, granicz¹cy z drog¹ gminn¹, rowem melioracyjnym oraz terenami budowlanymi, okreœlony na rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§6

§3

Organizacjê wewnêtrzn¹ Biura okreœla regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora w drodze zarz¹dzenia.

1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.

§5

§7
Biurem kieruje dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy.
§8
Dyrektor Biura jest kierownikiem zak³adu, zarz¹dza i
reprezentuje go na zewn¹trz oraz wykonuje czynnoœci
prawne w zakresie stosunku pracy pracowników zatrudnionych w Biurze.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§9
Biuro prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okreœlonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 10
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biura jest roczny
plan finansowy.
2. W planie finansowym mog¹ byæ dokonane zmiany w
ci¹gu roku zgodnie z zasadami przyjêtymi w uchwale bud¿etowej Rady Gminy.

Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
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1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹
funkcj¹ i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów i tp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku
dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich
samych spadkach, które zajmuj¹ powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy
wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)
10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.

12) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1.Tereny komunikacji
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹) oznaczaj¹ca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer
terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych klasyfikacjê terenu
komunikacji
2.2.Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹) oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu
poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji terenu
2.3.Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹) oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu
(bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— w 1 budynku dopuszcza siê lokalizacjê do
dwóch lokali mieszkalnych
— dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³aœcicieli (lekarz, adwokat, architekt, krawiec itp.) o
maksymalnej liczbie zatrudnionych 2 osoby.
Powierzchnia us³ug do 50 m2.
— lokalizacja obiektów ma³ej architektury i budowli zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej
— lokalizacja dróg wewnêtrznych
— lokalizacja obiektów s³u¿¹cych reklamie (z
wyj¹tkiem billboardów)
— lokalizacja gara¿y, budynków gospodarczych,
wiat itp.
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c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja warsztatów us³ug samochodowych, mechanicznych, elektrycznych, stolarni itp.
2) PT,WS – Tereny pasów technicznych oraz tereny
wód powierzchniowych œródl¹dowych
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— ochrona, utrzymanie i konserwacja istniej¹cego kana³u
— zapewnienie dojazdu do kana³u
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja obiektów hydrotechnicznych zwi¹zanych z utrzymaniem i eksploatacj¹ rowu
— przebieg infrastruktury technicznej nie koliduj¹cej z ciekiem powierzchniowym
— lokalizowanie zabudowy w strefach przylegaj¹cych w odleg³oœci zapewniaj¹cej swobodny przep³yw wód i bezpieczeñstwo
budowli hydrotechnicznych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zadrzewienia i zakrzaczenia
— lokalizacja wszelkich form zabudowy sta³ej i
czasowej poza obiektami hydrotechnicznymi
3) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
KDW – tereny dróg wewnêtrznych
PT – tereny pasów technicznych
§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach zabudowy oraz o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ
u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu.
W strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje
trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych
(chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej)
po uzyskaniu zgody osób, których interes prawny
mo¿e byæ naruszony.
5.0.Dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych
do przydomowych oczyszczalni œcieków.

6.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
7.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³o wyodrêbnionych 9 stref funkcyjnych, ujêtych w 4 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.3)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Nr. STREFY
POWIERZCHNIA
1.MN
0,51 ha
2.MN
0,91 ha
3.MN
0,40 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w pkt. 8
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R–B. Wszelkie cieki, oczka
oraz zbiorniki wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.4 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
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Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, wysokoœæ dla zabudowy o
funkcji wiod¹cej:
2 kondygnacje (ostatnia w formie poddasza u¿ytkowego)
Max. wysokoœæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoœæ posadzki parteru do
0,6 m od poziomu terenu przy wejœciu do budynku.
8.2 Pow. zabudowy:
Do 30% powierzchni pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Dachy wielospadowe. K¹t nachylenia po³aci dachowej 300 – 450.
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Formê architektoniczn¹ nale¿y kszta³towaæ ze
starannie opracowanym detalem arch. Dopuszcza siê stosowanie ró¿norodnych form arch. takich jak: werandy, wykusze, ryzality, szczyty itp.
Zakaz licowania œcian materia³ami syntetycznymi np. siding
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê zabudowê towarzysz¹c¹ (gara¿e, budynki gospodarcze), zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub wolnostoj¹c¹ o wysokoœci
do 6 m od poziomu terenu. Dla ca³ego zespo³u
w obrêbie jednej posesji obowi¹zuje jednolite
pokrycie dachowe, kolorystyka oraz materia³y.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹. Zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych ¿elbetowych.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalenie dzia³ek.
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10.2 Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na zasadach:
— min. pow. dzia³ki budowlanej – 700 m 2, max.
pow. – nie okreœla siê
— szerokoœæ frontu dzia³ki – min. 18 m, max. –
nie okreœla siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do
pasa drogowego – 90 0 z tolerancj¹ ± 300
10.3 W strefach dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefach dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
11.2 W obrêbie strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ ozdobn¹, z zastosowaniem gatunków rodzimych: sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, d¹b,
grab, g³óg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300 m2
powierzchni dzia³ki.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z projektowanych dróg dojazdowych wewnêtrznych.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ miejsca
parkingowe w iloœci:
min. – 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie
min. – 2 miejsca postojowe w przypadku lokalizacji us³ug wbudowanych / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.Dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji
sanitarnej
Œcieki deszczowe:
Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci z
zastosowaniem do³ów ch³onnych lub zbiorników
retencyjnych lub do pobliskich cieków powierzchniowych, pod warunkiem uzyskania stosownych
pozwoleñ wodno – prawnych lub do systemu kanalizacji deszczowej gminy.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
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14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
20%
16. INNE USTALENIA
16.1 Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aœciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe,
us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoœæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoœci.
16.2 Dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w obrêbie jednej nieruchomoœci.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.3)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KDW
tereny dróg wewnêtrznych
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
01.KDW
0, 18 ha
02.KDW
0,16 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R–B. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w
Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce uk³ad komunikacyjny nale¿y skanalizowaæ.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa drogowego – wed³ug rysunku planu oraz zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: –
10 m, wg rysunku planu; nie dotyczy na
ro¿nych œciêæ
2. parametry jezdni: – jezdnia 2 x 2,5 m
3. chodniki: – minimalna szerokoœæ – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny
11.2 INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich
rodzajów infrastruktury technicznej.
2. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ
obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz
uzgodniæ z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Drogi dojazdowe powi¹zane s¹ z istniej¹cym uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
16.1 W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe,
osadniki itp.) o parametrach wynikaj¹cych z
technologii i przepisów szczegó³owych.
16.2 Nie wyklucza siê realizacji kanalizacji deszczowej.
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1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.3)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej.
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
03.PT
0,02 ha
04.PT
0,05 ha
05.PT
0,02 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R–B. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w
Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: – zmienna od 8 m do 9 m, wg rysunku planu
11.2 W strefie dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich
rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej.
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich powinna byæ podporz¹dkowana
obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz
uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z istniej¹cym uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
1. KARTA TERENU Nr 4
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.3)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT,WS
teren pasa technicznego dla przebiegu
infrastruktury technicznej oraz tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych
3. Nr STREFY06.PT,WS
POWIERZCHNIA 0,12 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu wody powierzchniowe i rzeŸbê
terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R–B. Wszelkie cieki, oczka
oraz zbiorniki wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem niena-
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ruszalnego przep³ywu wód. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³
w Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej i hydrotechnicznej o formach
architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna od 6 m do 12 m, wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej oraz ci¹gu
pieszego.

11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Dojazd z dróg dojazdowych.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/524/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo,
oznaczonego Nr 3.3
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/524/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo,
oznaczonego Nr 3.3
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.
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UCHWA£A Nr XXXV/525/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.4
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina
Tczew, oznaczony Nr 3.4.
§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Ba³dowo, granicz¹cy z drog¹ krajow¹, okreœlony na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹
funkcj¹ i jednolitymi zasadami zagospodarowania
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oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów itp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
10) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
11) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.

2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji terenu
2.2. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji
terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) U,P,KS – Tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz obs³ugi komunikacji samochodowej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy us³ugowej
— lokalizacja zabudowy produkcyjnej (wszelkie
rodzaje poza wykluczonymi wymienionymi w
ustaleniach szczegó³owych)
— sk³ady, magazyny
— rzemios³o
— lokalizacja us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ samochodow¹ (w tym warsztaty mechaniczne,
elektryczne, lakiernicze myjnie itp.)
— stacje diagnostyczne
— stacje paliw itp.
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budynki lub lokale mieszkalne (w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal w obrêbie
nieruchomoœci) przeznaczone dla w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci
— obiekty ma³ej architektury i budowle zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— obiekty s³u¿¹ce reklamie
— gara¿e, budynki gospodarcze, wiaty itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa nie zwi¹zana z funkcj¹ wiod¹c¹.
2) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
PT – tereny pasów technicznych
§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
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wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach, o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ u¿ytkowane i
poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ
zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu.
W strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje
trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych
(chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej)
po uzyskaniu zgody osób, których interes prawny
mo¿e byæ naruszony.
5.0.Dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych
do przydomowych oczyszczalni œcieków.
6.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
7.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³y wyodrêbnione 3 strefy funkcyjne, ujête w 3 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.4)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
U,P,KS
tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
obs³ugi komunikacji samochodowej
3. Nr. STREFY1.U,P,KS
POWIERZCHNIA 0,61 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w pkt. 8
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
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uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Dla terenów, gdzie przewiduje siê inwestycje
mog¹ce zanieczyœciæ wody podziemne winna
byæ wykonana dokumentacja hydrogeologiczna w zakresie okreœlonym w obowi¹zuj¹cych
przepisach. W przypadku koniecznoœci obni¿enia zwierciad³a wód podziemnych nale¿y wzi¹æ
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
tak, aby nie spowodowaæ szkód w sposobie ich
u¿ytkowania. Na trwa³e obni¿enie zwierciad³a
wód podziemnych wymagane jest uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.
5.4 Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg i parkingów przed odprowadzeniem do cieków powierzchniowych musz¹ byæ podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5.5 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.6 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%.
5.7 Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
5.8 Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoœci
obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one
w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
5.9 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionych w § 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573).
5.10 Wszelkie cieki i oczka wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem
nienaruszalnego przep³ywu wód.
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej lub o funkcji zwi¹zanej z
funkcj¹ wiod¹c¹ strefy.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, wysokoœæ dla zabudowy o
funkcji wiod¹cej:
max.3 kondygnacje
Wysokoœæ zabudowy do 15 m od poziomu terenu do górnej po³aci dachu (nie dotyczy elementów in¿yniersko–technologicznych i reklamowych).
8.2 Pow. zabudowy:
Do 60% pow. pokrycia dzia³ki.
8.3 Dachy:
Nie okreœla siê
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Dopuszcza siê stosowania wszelkich form architektonicznych oraz ró¿norodnoœci materia³ów pod warunkiem zachowania spójnoœci w
obrêbie jednej dzia³ki lub strefy.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej i technologicznej zwi¹zanej z funkcj¹
wiod¹c¹.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zane z funkcj¹ wiod¹c¹.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 1 dzia³ka budowlana.
10.2 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
W strefie dopuszcza siê lokalizacjê: dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniej¹cej drogi krajowej nr 22 na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.
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12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ w zale¿noœci od funkcji miejsca parkingowe w iloœci:
— min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
— min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie
— min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
— min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne i technologiczne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ
a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz¹ byæ podczyszczone w stopniu okreœlonym w przepisach
szczegó³owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na teren w
granicach w³asnoœci, z zastosowaniem do³ów
ch³onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleñ wodno
– prawnych.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina. Odpady produkcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane
przez podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. INNE USTALENIA
16.1 Czêœæ obszaru znajduj¹ca siê w strefie oddzia³ywania napowietrznych linii energetycznych
œ/n mo¿na przeznaczyæ pod zabudowê po
uprzednim ich skablowaniu. Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyæ
siê kosztem i staraniem inwestora.
16.2 Dopuszcza siê budynki lub lokale mieszkalne
w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal
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w obrêbie nieruchomoœci, przeznaczone dla
w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci.
16.3 Dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿ zachowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od Ÿród³a liniowego (od drogi krajowej nr 22).
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.4)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasa technicznego na poszerzenie pasa
drogowego drogi krajowej nr 22.
3. Nr STREFY
01.PT
POWIERZCHNIA 0,08 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Dla terenów, gdzie przewiduje siê inwestycje
mog¹ce zanieczyœciæ wody podziemne winna
byæ wykonana dokumentacja hydrogeologiczna w zakresie okreœlonym w obowi¹zuj¹cych
przepisach. W przypadku koniecznoœci obni¿enia zwierciad³a wód podziemnych nale¿y wzi¹æ
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
tak, aby nie spowodowaæ szkód w sposobie ich
u¿ytkowania. Na trwa³e obni¿enie zwierciad³a
wód podziemnych wymagane jest uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z organami
wg kompetencji.

Poz. 306

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m,
wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich powinna byæ podporz¹dkowana
obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz
uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.4)
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2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasa technicznego dla przebiegu infrastruktury technicznej oraz drogi dojazdowej serwisowej wewnêtrznej.
3. Nr STREFY
02.PT
POWIERZCHNIA 0,10 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Dla terenów, gdzie przewiduje siê inwestycje
mog¹ce zanieczyœciæ wody podziemne winna
byæ wykonana dokumentacja hydrogeologiczna w zakresie okreœlonym w obowi¹zuj¹cych
przepisach. W przypadku koniecznoœci obni¿enia zwierciad³a wód podziemnych nale¿y wzi¹æ
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
tak, aby nie spowodowaæ szkód w sposobie ich
u¿ytkowania. Na trwa³e obni¿enie zwierciad³a
wód podziemnych wymagane jest uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.

8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m,
wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich powinna byæ podporz¹dkowana
obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz
uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
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Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/525/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo,
oznaczonego Nr 3.4
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.

2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/525/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo,
oznaczonego Nr 3.4
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.
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UCHWA£A Nr XXXV/526/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.5
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina
Tczew, oznaczony Nr 3.5.
§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Ba³dowo, granicz¹cy z drogami g³ównymi, okreœlony na rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
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2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹ funkcj¹ i
jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów i tp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku
dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich
samych spadkach, które zajmuj¹ powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy
wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.).

10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
12) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny komunikacji
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu komunikacji
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych klasyfikacjê terenu komunikacji
2.2. Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji terenu
2.3. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji
terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 16

Poz. 307

— 901 —

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— w 1 budynku dopuszcza siê lokalizacjê do
dwóch lokali mieszkalnych
— dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³aœcicieli (lekarz, adwokat, architekt, krawiec itp.) o
maksymalnej liczbie zatrudnionych 2 osoby.
Powierzchnia us³ug do 50 m2.
— lokalizacja obiektów ma³ej architektury i budowli zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej
— lokalizacja dróg wewnêtrznych
— lokalizacja obiektów s³u¿¹cych reklamie (z
wyj¹tkiem billboardów)
— lokalizacja gara¿y, budynków gospodarczych,
wiat itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja warsztatów us³ug samochodowych, mechanicznych, elektrycznych, stolarni itp.
2) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
KDW – tereny dróg wewnêtrznych
PT – tereny pasów technicznych
§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach, o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ u¿ytkowane i
poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ
zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu.
W strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje
trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych
(chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej)
po uzyskaniu zgody osób, których interes prawny
mo¿e byæ naruszony.
5.0.Dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych
do przydomowych oczyszczalni œcieków.
6.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do

przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
7.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³o wyodrêbnionych 5 stref funkcyjnych, ujêtych w 3 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.5)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
1.MN
1,55 ha
2.MN
3,47 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R–B. Wszelkie cieki, oczka
oraz zbiorniki wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.4 Na obszarze o spadku terenu powy¿ej 15% dzia³ania inwestycyjne powinny byæ poprzedzone
analiz¹ statecznoœci zbocza oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed
erozj¹ i osuwiskiem.
5.5 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
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Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.
5.7 Makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie robót kubaturowych oraz infrastruktury drogowej.
5.8 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, wysokoœæ dla zabudowy o
funkcji wiod¹cej:
2 kondygnacje (ostatnia w formie poddasza u¿ytkowego)
Max. wysokoœæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoœæ posadzki parteru do
0,6 m od poziomu terenu przy wejœciu do budynku.
8.2 Pow. zabudowy:
Do 30% pow. pokrycia dzia³ki.
8.3 Dachy:
Dachy wielospadowe. K¹t nachylenia po³aci dachowej 250–450.
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Formê architektoniczn¹ nale¿y kszta³towaæ ze
starannie opracowanym detalem arch. Dopuszcza siê stosowanie ró¿norodnych form arch. takich jak: werandy, wykusze, ryzality, szczyty itp.
Zakaz licowania œcian materia³ami syntetycznymi np. siding
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê zabudowê towarzysz¹c¹ (gara¿e, budynki gospodarcze), zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub wolnostoj¹c¹ o wysokoœci
do 6 m od poziomu terenu. Dla ca³ego zespo³u
w obrêbie jednej posesji obowi¹zuje jednolite
pokrycie dachowe, kolorystyka oraz materia³y.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹. Zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych ¿elbetowych.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.

Poz. 307

10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalenie dzia³ek
10.2 Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na zasadach:
— min. pow. dzia³ki budowlanej – 1000 m 2, max.
pow. – nie okreœla siê
— szerokoœæ frontu dzia³ki – min.20 m, max. – nie
okreœla siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – 90 0 z tolerancj¹ ± 300
10.3 Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek oraz zmianê
granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury
techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje
transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach
wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefach dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
11.2 W obrêbie strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ ozdobn¹, z zastosowaniem gatunków rodzimych, np. sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon,
d¹b, grab, g³óg, w liczbie minimum 1 drzewo na
300 m2 powierzchni dzia³ki.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ miejsca
parkingowe w iloœci:
min. – 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie
min. – 2 miejsca postojowe w przypadku lokalizacji us³ug wbudowanych/ 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji
sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci z
zastosowaniem do³ów ch³onnych lub zbiorników
retencyjnych lub do pobliskich cieków powierzchniowych, pod warunkiem uzyskania stosownych
pozwoleñ wodno – prawnych lub do systemu kanalizacji deszczowej gminy.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
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14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
20%
16. INNE USTALENIA
16.1 Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aœciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe,
us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoœæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoœci.
16.2 Dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w budynku zabudowy wiod¹cej.
16.3 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.5)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KDW
tereny dróg wewnêtrznych
3. Nr STREFY
01.KDW
POWIERZCHNIA 0,67 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu oraz istniej¹c¹ zieleñ
wysok¹.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R–B. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w
Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.4 Na obszarze o spadku terenu powy¿ej 15% dzia³ania inwestycyjne powinny byæ poprzedzone
analiz¹ statecznoœci zbocza oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed
erozj¹ i osuwiskiem.
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Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.6 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce uk³ad komunikacyjny nale¿y skanalizowaæ.
5.7 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa drogowego – wed³ug rysunku planu oraz zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m,
wg rysunku planu; nie dotyczy naro¿nych œciêæ
2. parametry jezdni: – jezdnia 2 x 2,5 m
3. chodniki: – minimalna szerokoœæ – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny
4. Dopuszcza siê lokalne zawê¿enia, parametrów zewnêtrznych drogi wymienionych w
pkt. 1, 2 i 3, w terenach zainwestowanych
w zale¿noœci od lokalnych warunków
11.2 INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich
rodzajów infrastruktury technicznej.
2. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ in¿ynierskich powinna byæ podporz¹dkowana obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub
w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Droga wewnêtrzna powi¹zana jest z uk³adem dróg
publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹ce-
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go z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
16.1 W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe,
osadniki itp.) o parametrach wynikaj¹cych z
technologii i przepisów szczegó³owych.
16.2 Nie wyklucza siê realizacji kanalizacji deszczowej.
1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.5)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT teren pasa technicznego dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej.
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
02.PT
0,04 ha
03.PT
0,07 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu oraz istniej¹c¹ zieleñ
wysok¹.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R–B. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w
Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.4 Na obszarze o spadku terenu powy¿ej 15% dzia³ania inwestycyjne powinny byæ poprzedzone
analiz¹ statecznoœci zbocza oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed
erozj¹ i osuwiskiem.
5.5 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.6 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.

5.7
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Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: od 5 m
do 6 m wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej.
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniæ z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg istniej¹cych i projektowanych.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
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Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8

Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/526/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo,
oznaczonego Nr 3.5
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/526/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo,
oznaczonego Nr 3.5
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.

308
UCHW£A Nr XXXV/528/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Czarlin, gmina Tczew oznaczonego Nr 5.1
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin, gmina
Tczew, oznaczony Nr 5.1.
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§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Czarlin, granicz¹cy z drog¹ krajow¹ Nr 1, terenami kolejowymi oraz terenami Miasta Tczew, okreœlony na rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y:
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹
funkcj¹ i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów i tp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie

dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku
dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich
samych spadkach, które zajmuj¹ powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy
wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)
10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
12) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny pasów technicznych i tereny infrastruktury technicznej:
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji
terenu
2.2. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
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Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) U,P,KS – Tereny zabudowy us³ugowej, tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz obs³ugi komunikacji samochodowej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy us³ugowej
— lokalizacja zabudowy produkcyjnej (wszelkie
rodzaje poza wykluczonymi wymienionymi w
ustaleniach szczegó³owych)
— sk³ady, magazyny
— rzemios³o
— lokalizacja us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ samochodow¹ (w tym warsztaty mechaniczne, elektryczne, lakiernicze myjnie itp.)
— stacje diagnostyczne
— stacje paliw itp.
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budynki lub lokale mieszkalne (w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal w obrêbie nieruchomoœci) przeznaczone dla w³aœcicieli lub
zarz¹dców nieruchomoœci
— obiekty ma³ej architektury i budowle zwi¹zane z
zagospodarowaniem terenu
— drogi wewnêtrzne
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— obiekty s³u¿¹ce reklamie
— gara¿e, budynki gospodarcze, wiaty itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa nie zwi¹zana z funkcj¹ produkcyjno–us³ugow¹
2) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
PT – tereny pasów technicznych
G – tereny infrastruktury technicznej gazowej
§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach zabudowy oraz o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ
u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu. W
strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzie-

lanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo,
przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej) po
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny mo¿e
byæ naruszony.
5.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
6.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³y wyodrêbnione 3 strefy funkcyjne, ujête w 3 kartach terenu.
KARTA TERENU Nr 1
wieœ Czarlin 5/600–01–04/PP/II (5.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
U,P,KS
tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
obs³ugi komunikacji samochodowej
3. Nr. STREFY
1.U,P,KS
POWIERZCHNIA 9,98 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg i parkingów przed odprowadzeniem do cieków powierzchniowych musz¹ byæ podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5.3 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.4 Wszelkie cieki i oczka wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem
nienaruszalnego przep³ywu wód.
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Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%
5.6 Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoœci
obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one
w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
5.7 Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
5.8 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionych w § 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573).
5.9 Nale¿y chroniæ i zabezpieczyæ przed zniszczeniem oczka wodne, zadrzewienia œródpolne i
cenne zbiorowiska roœlinne.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej lub o funkcji zwi¹zanej z
funkcj¹ wiod¹c¹ strefy.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, max. 3 kondygnacje;
wysokoœæ dla zabudowy o funkcji wiod¹cej:
Wysokoœæ zabudowy do 15 m od poziomu terenu do górnej po³aci dachu (nie dotyczy elementów in¿yniersko – technologicznych i
reklamowych).
8.2 Pow. zabudowy:
Do 50% pow. pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Nie okreœla siê
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Dopuszcza siê stosowania wszelkich form architektonicznych oraz ró¿norodnoœci materia³ów, pod warunkiem zachowania spójnoœci w
obrêbie jednej dzia³ki lub strefy.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej i technologicznej zwi¹zanej z funkcj¹
wiod¹c¹.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zane z funkcj¹ wiod¹c¹.
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Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie
odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na zasadach wynikaj¹cych z programu i technologii lokalizowanej inwestycji o minimalnej powierzchni dzia³ki
1000 m2.
10.2 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
W strefie dopuszcza siê lokalizacjê: dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ w zale¿noœci od funkcji miejsca parkingowe w iloœci:
— min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
— min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie
— min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
— min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne i technologiczne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz¹ byæ podczyszczone w stopniu okreœlonym w przepisach
szczegó³owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na teren w
granicach w³asnoœci, z zastosowaniem do³ów
ch³onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleñ wodno
– prawnych.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nie emisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
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wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina. Odpady produkcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane
przez podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
15%
16. INNE USTALENIA
16.1 Dopuszcza siê budynki lub lokale mieszkalne
w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal
w obrêbie nieruchomoœci, przeznaczone dla
w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci
16.2 Dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od Ÿród³a liniowego (od drogi krajowej nr 1)
16.3 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Czarlin 5/600–01–04/PP/II (5.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej
3. Nr STREFY 01.PT
POWIERZCHNIA 0,17 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.4 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
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7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: – 5 m,
wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Czarlin 5/600–01–04/PP/II (5.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
G tereny infrastruktury technicznej gazowej
3. Nr STREFY
01.G
POWIERZCHNIA 0,20 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infra-
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struktury technicznej gazowej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej gazowej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Dopuszcza siê podzia³ wynikaj¹cy z technologii.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich urz¹dzeñ i obiektów oraz infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ terenu.
12. KOMUNIKACJA
Dostêp technologiczny z drogi krajowej nr 1, wjazd nie
jest wymagany.
13. INFRASTRUKTURA
Nie ustala siê
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
Nie wystêpuj¹.

Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/528/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin, oznaczonego Nr 5.1
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/528/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin,
oznaczonego Nr 5.1
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.

309
UCHWA£A Nr XXXV/529/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Czarlin, gmina Tczew oznaczonego Nr 5.3
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin, gmina
Tczew, oznaczony Nr 5.3.

§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Czarlin, granicz¹cy z drog¹ krajow¹ Nr 22, okreœlony na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y:
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹
funkcj¹ i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów itp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów opo-
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rowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku
dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich
samych spadkach, które zajmuj¹ powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy
wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)
10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
12) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

1) U,P,KS – Tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz obs³ugi komunikacji samochodowej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy us³ugowej
— lokalizacja zabudowy produkcyjnej (wszelkie
rodzaje poza wykluczonymi wymienionymi w
ustaleniach szczegó³owych)
— sk³ady, magazyny
— rzemios³o
— lokalizacja us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ samochodow¹ (w tym warsztaty mechaniczne,
elektryczne, lakiernicze myjnie itp.)
— stacje diagnostyczne
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budynki lub lokale mieszkalne (w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal w obrêbie
nieruchomoœci) przeznaczone dla w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci
— obiekty ma³ej architektury i budowle zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— obiekty s³u¿¹ce reklamie
— gara¿e, budynki gospodarcze, wiaty itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa nie zwi¹zana z funkcj¹ produkcyjno–us³ugow¹
2) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
PT – tereny pasów technicznych

§5

§6

1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji
terenu
2.2. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.

1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach zabudowy oraz o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ
u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu. W
strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo,
przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej) po
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny mo¿e
byæ naruszony.
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5.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
6.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³y wyodrêbnione 2 strefy funkcyjne, ujête w 2 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Czarlin 5/600–01–04/PP/II (5.3)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
U, P,KS
tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
obs³ugi komunikacji samochodowej
3. Nr. STREFY1.U,P,KS
POWIERZCHNIA 0,47ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg i parkingów przed odprowadzeniem do cieków powierzchniowych musz¹ byæ podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5.3 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.4 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%
5.5 Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoœci
obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one
w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.

5.6
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Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
5.7 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionych w § 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573).
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, wysokoœæ dla zabudowy o
funkcji wiod¹cej:
max. 3 kondygnacje;
Wysokoœæ zabudowy do 15 m od poziomu terenu do górnej po³aci dachu (nie dotyczy elementów in¿yniersko – technologicznych i
reklamowych).
8.2 Pow. zabudowy:
Do 60% pow. pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Nie okreœla siê
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Dopuszcza siê stosowania wszelkich form architektonicznych oraz ró¿norodnoœci materia³ów, pod warunkiem zachowania spójnoœci w
obrêbie jednej dzia³ki lub strefy.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej i technologicznej zwi¹zanej z funkcj¹
wiod¹c¹.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zane z funkcj¹ wiod¹c¹.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Jedna dzia³ka budowlana dla funkcji wiod¹cej.
10.3 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
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infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
W strefie dopuszcza siê lokalizacjê: dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniej¹cej drogi krajowej nr 22, w formie wjazdu, na warunkach okreœlonych przez
zarz¹dcê drogi.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ w zale¿noœci od funkcji miejsca parkingowe w iloœci:
— min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
— min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie
— min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
— min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne i technologiczne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz¹ byæ podczyszczone w stopniu okreœlonym w przepisach
szczegó³owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na teren w
granicach w³asnoœci, z zastosowaniem do³ów
ch³onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleñ wodno
– prawnych.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nie emisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. INNE USTALENIA
16.1 Dopuszcza siê budynki lub lokale mieszkalne
w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal
w obrêbie nieruchomoœci, przeznaczone dla
w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci.
16.2 Dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
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przepisami warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od Ÿród³a liniowego (od drogi krajowej nr 22)
16.3 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Czarlin 5/600–01–04/PP/II (5.3)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej
3. Nr STREFY
01.PT
POWIERZCHNIA 0,05 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
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11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna od 2 m do 12 m, wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
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1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/529/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin, oznaczonego Nr 5.3
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/529/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Czarlin,
oznaczonego Nr 5.3
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.
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UCHWA£A Nr XXXV/531/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Zaj¹czkowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 6.1.
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo, gmina Tczew, oznaczony Nr 6.1.
§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Zaj¹czkowo, granicz¹cy z drog¹ osiedlow¹ (dz. nr 170), okreœlony na Rysunku Planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹

funkcj¹ i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów i tp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe lub dwuspadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich samych spadkach, które zajmuj¹
powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów wielospadowe
lub dwuspadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.).
10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
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2.1. Tereny komunikacji
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0
(bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych klasyfikacjê
terenu komunikacji
2.2. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca lub bliŸniacza.
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— w 1 budynku dopuszcza siê lokalizacjê do
dwóch lokali mieszkalnych
— lokalizacja obiektów ma³ej architektury i budowli zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej
— lokalizacja dróg wewnêtrznych
— lokalizacja gara¿y, budynków gospodarczych,
wiat itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja warsztatów us³ug samochodowych, mechanicznych, elektrycznych, stolarni itp.
2) MW– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa wielorodzinna
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— us³ugi zlokalizowane w parterach budynków
z zakresu wolnych zawodów oraz drobnego
rzemios³a i rêkodzie³a (lekarz, prawnik, nauczyciel, in¿ynier, szewc, krawiec itp.) zatrudniaj¹cych do 2 osób. Lokale us³ugowe
musz¹ posiadaæ niezale¿ne wejœcie z zewn¹trz budynku.
— gara¿e wolnostoj¹ce,
— wiaty
— obiekty ma³ej architektury
— sieci i obiekty infrastruktury

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja funkcji handlowej w parterach budynków mieszkalnych
— lokalizacja funkcji rzemios³a, warsztatów itp.
(poza rzemios³em rêkodzie³a)
3) Tereny ci¹gów pieszo–jezdnych:
KXPW – tereny ci¹gów pieszo–jezdnych wewnêtrznych
§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach zabudowy lub o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ
u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu.
W strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje
trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych
(chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej)
po uzyskaniu zgody osób, których interes prawny
mo¿e byæ naruszony.
5.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
6.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³y wyodrêbnione 4 strefy funkcyjne, ujête w 3 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Nr. STREFY
POWIERZCHNIA
1.MN
0,36 ha
2.MN
0,19 ha
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w punkcie 8.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.3 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.
5.4 Cenne zadrzewienia podlegaj¹ ochronie. Wjazdy na posesje nie mog¹ kolidowaæ z wartoœciowymi drzewami przydro¿nymi.
Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, 2 kondygnacje (ostania w formie poddasza u¿ytkowego)
wysokoœæ dla zabudowy o funkcji wiod¹cej:
Max. wysokoœæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoœæ posadzki parteru do
0,6 m od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu
do budynku.
8.2 Pow. zabudowy:
Do 30% powierzchni pokrycia dzia³ki.
8.3 Dachy:
Dachy wielospadowe. K¹t nachylenia po³aci dachowej 250–450.
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Formê architektoniczn¹ nale¿y kszta³towaæ ze
starannie opracowanym detalem arch. z zastosowaniem ró¿norodnych form arch. takich jak:
werandy, wykusze, ryzality, szczyty itp.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê zabudowê towarzysz¹c¹ (gara¿e, budynki gospodarcze), zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub wolnostoj¹c¹ o wysokoœci
do 6 m od poziomu terenu. Dla ca³ego zespo³u
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w obrêbie jednej posesji obowi¹zuje jednolite
pokrycie, kolorystyka oraz materia³y.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹. Zakaz stosowania ogrodzeñ ¿elbetowych prefabrykowanych.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie
odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalenie dzia³ek.
10.2 W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe,
osadniki itp.) o parametrach wynikaj¹cych z
technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefach dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
11.2 Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej na granicy s¹siednich dzia³ek budowlanych.
11.3 W obrêbie strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ ozdobn¹, z zastosowaniem gatunków rodzimych, np. sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon,
d¹b, grab, g³óg, minimum 1 drzewo na 300 m 2
powierzchni dzia³ki.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych oraz ci¹gów pieszo–jezdnych.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ miejsca
parkingowe w iloœci:
min. – 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ
a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci z
zastosowaniem do³ów ch³onnych lub zbiorników
retencyjnych lub do pobliskich cieków powierzchniowych, pod warunkiem uzyskania stosownych
pozwoleñ wodno – prawnych lub do systemu kanalizacji deszczowej gminy.
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Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
20%
16. INNE USTALENIA
16.1 Tereny znajduj¹ce siê w strefie oddzia³ywania
napowietrznych linii energetycznych n/n mo¿na przeznaczyæ pod zabudowê po uprzednim
ich skablowaniu. Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z obiektami
projektowanymi winno odbyæ siê kosztem i staraniem inwestora.
16.2 Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aœciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe,
us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoœæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoœci.
16.3 Dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w obrêbie jednej nieruchomoœci.
16.4 Dopuszcza siê zabudowê wolnostoj¹c¹ i bliŸniacz¹.
16.5 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MWtereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3. Nr STREFY3.MW
POWIERZCHNIA 0,06 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w punkcie 8
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.

5.2
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Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.3 Nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%
5.4 Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
5.5 Makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie robót kubaturowych oraz infrastruktury drogowej.
5.6 Cenne zadrzewienia podlegaj¹ ochronie. Wjazdy na posesje nie mog¹ kolidowaæ z wartoœciowymi drzewami przydro¿nymi.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Budynki wartoœciowe historycznie lub kulturowo,
oznaczone na rysunku planu nale¿y zachowaæ. Dopuszcza siê konserwacjê i przebudowê z jednoczesnym wkomponowaniem w uk³ad projektowanej
zabudowy na warunkach okreœlonych w pkt 8.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, 3 kondygnacje (ostania w formie poddasza u¿ytkowego)
wysokoœæ dla zabudowy o funkcji wiod¹cej:
Max. wysokoœæ zabudowy 15 m od poziomu terenu do kalenicy.
8.2 Pow. zabudowy:
Powierzchnia zabudowy – do 60% pow. pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Dachy wielospadowe. K¹t nachylenia po³aci dachowej 250 – 450.
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Dopuszcza siê stosowanie wszelkich form architektonicznych oraz ró¿norodnych materia³ów wykoñczeniowych, pod warunkiem zachowania spójnoœci w obrêbie jednej strefy.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê realizacjê zabudowy towarzysz¹cej obs³uguj¹cej funkcjê wiod¹c¹: gara¿e,
trafostacje, kioski ruchu o pow. do 10 m 2 o formie, wykoñczeniu i kolorystyce spójnej dla ca³ego zespo³u zabudowy.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹. Zakaz stosowania ogrodzeñ ¿elbetowych prefabrykowanych.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Istniej¹ce podzia³y geodezyjne do zachowania
10.2 W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe,
osadniki itp.) o parametrach wynikaj¹cych z
technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefie dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
11.2 W obrêbie strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ ozdobn¹, z zastosowaniem gatunków rodzimych, np. sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon,
d¹b, grab, g³óg, minimum 1 drzewo na 300 m 2
powierzchni dzia³ki.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych oraz ci¹gów pieszo–jezdnych.
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci z
zastosowaniem do³ów ch³onnych lub zbiorników
retencyjnych lub do pobliskich cieków powierzchniowych, pod warunkiem uzyskania stosownych
pozwoleñ wodno – prawnych lub do systemu kanalizacji deszczowej gminy.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
16.1 W parterach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza siê lokalizacjê us³ug z zakresu obs³ugi osiedlowej mieszkañców (lekarz, szewc, magiel,
biuro rachunkowe). Wyklucza siê wejœcia do lokali us³ugowych z klatek schodowych.
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16.2 Zakaz lokalizacji obiektów handlowych.
16.3 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KXPW
tereny ci¹gów pieszo–jezdnych wewnêtrznych
3. Nr STREFY
01.KXPW
POWIERZCHNIA 0,09 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce uk³ad komunikacyjny nale¿y skanalizowaæ.
5.4 Cenne zadrzewienia podlegaj¹ ochronie. Wjazdy na posesje nie mog¹ kolidowaæ z wartoœciowymi drzewami przydro¿nymi.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa drogowego – wed³ug rysunku planu oraz zapisów w
pkt. 11
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11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: –
8 m, wg rysunku planu, nie dotyczy naro¿nych
œciêæ
2. parametry ci¹gu pieszo–jezdnego: – minimalna szerokoœæ – 5 m; maksymalna szerokoœæ – nie okreœla siê (dopuszcza siê
miejscowe zawê¿enia w terenach zainwestowanych w zale¿noœci od lokalnych warunków)
3. Dopuszcza siê lokalne zawê¿enia parametrów ci¹gów pieszo–jezdnych wymienionych
w pkt. 1 i 2, w terenach zainwestowanych w
zale¿noœci od lokalnych warunków
11.2INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych
dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej.
2. Przebieg i lokalizacjê sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniæ z
zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Ci¹gi pieszo – jezdne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg
publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
16.1 W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe,
osadniki itp.) o parametrach wynikaj¹cych z
technologii i przepisów szczegó³owych.
16.2 Nie wyklucza siê realizacji kanalizacji deszczowej.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.

Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/531/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo,
oznaczonego Nr 6.1
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
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2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/531/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo,
oznaczonego Nr 6.1
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.

311
UCHWA£A Nr XXXV/532/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Zaj¹czkowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 6.2.
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo, gmina Tczew, oznaczony Nr 6.2.
§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Zaj¹czkowo, granicz¹cy z drog¹ krajow¹ Nr 1, drogami gminnymi oraz
rowami melioracyjnymi, okreœlony na Rysunku Planu,
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne

2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y:
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹
funkcj¹ i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów itp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe lub dwuspadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich samych spadkach, które zajmuj¹
powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów wielospadowych
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lub dwuspadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)
10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
12) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny komunikacji
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0
(bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych klasyfikacjê
terenu komunikacji
2.2. Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji
terenu
2.3. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) U,P,KS – Tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz obs³ugi komunikacji samochodowej
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a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy us³ugowej (z zakresu
handlu, gastronomii, administracji, hotelarstwa itp.)
— lokalizacja zabudowy produkcyjnej (wszelkie
rodzaje poza wykluczonymi wymienionymi w
ustaleniach szczegó³owych)
— sk³ady, magazyny
— rzemios³o
— lokalizacja us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ samochodow¹ (w tym warsztaty mechaniczne,
elektryczne, lakiernicze myjnie itp.)
— stacje diagnostyczne
— stacje paliw itp.
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budynki lub lokale mieszkalne (w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal w obrêbie
nieruchomoœci) przeznaczone dla w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci
— obiekty ma³ej architektury i budowle zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— obiekty s³u¿¹ce reklamie
— gara¿e, budynki gospodarcze, wiaty itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa nie zwi¹zana z funkcj¹ produkcyjno–us³ugow¹
2) RM – Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa zagrodowa zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹: mieszkaniowa i gospodarcza
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja max. dwóch budynków mieszkalnych w obrêbie siedliska
— lokalizacja obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z
produkcj¹ roln¹ indywidualn¹
— lokalizacja obiektów ma³ej architektury i budowli zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej
— lokalizacja gara¿y, budynków gospodarczych,
inwentarskich, wiat itp.
— realizacja us³ug agroturystycznych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zakaz realizacji gara¿y w piwnicach (tj. z wjazdami poni¿ej terenu)
— lokalizacja warsztatów us³ug samochodowych, mechanicznych, elektrycznych, stolarni itp.
3) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:
KDW – tereny dróg dojazdowych wewnêtrznych
PT – tereny pasów technicznych
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§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach zabudowy oraz o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ
u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulec
korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu. W
strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo,
przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej) po
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny mo¿e
byæ naruszony.
5.0.Odprowadzenie œcieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z
udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
6.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
7.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³o wyodrêbnionych 9 stref funkcyjnych, ujêtych w 4 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.2)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
3. Nr. STREFY
POWIERZCHNIA
1.RM
0,24 ha
2.RM
0,28 ha
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w punkcie 8
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowami szczegó³owymi R–86 i R–86a. Wszelkie
cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj¹
ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z
Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
5.3 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.4 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej 30%
5.5 Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
5.7 Nale¿y chroniæ i zabezpieczyæ przed zniszczeniem oczka wodne, zadrzewienia œródpolne i
cenne zbiorowiska roœlinne.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, 2 kondygnacje (ostatnia w
formie poddasza u¿ytkowego);
wysokoœæ zabudowy:
wysokoœæ zabudowy od 8 m do 10 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoœæ posadzki parteru do 1 m od poziomu terenu przy wejœciu do
budynku
8.2 Pow. zabudowy:
Do 30% powierzchni pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Dachy wielospadowe. K¹t nachylenia po³aci dachowej 250 – 450.
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Formê architektoniczn¹ nale¿y kszta³towaæ ze
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starannie opracowanym detalem arch. z zastosowaniem ró¿norodnych form arch. takich jak:
werandy, wykusze, ryzality, szczyty itp.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej realizowane w nawi¹zaniu do historycznego uk³adu zabudowy zagrodowej z
zastosowaniem gabarytu, formy zabudowy i wykoñczenia jednolitego dla ca³ego zespo³u.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zane z funkcj¹ wiod¹c¹.
8.7 Linie zabudowy: Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie
dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Teren objêty granicami planu znajduje siê w obszarze potencjalnie zagro¿onym powodzi¹. Wszelkie inwestycje uzgodniæ z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni min. 1000 m2.
10.2 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. uzbrojenia (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
i dróg.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W obrêbie nieruchomoœci nale¿y wprowadziæ
zieleñ wysok¹ ozdobn¹, z zastosowaniem gatunków rodzimych, np. sosna, lipa, kasztan,
brzoza, klon, d¹b, grab, g³óg, minimum 1 drzewo na 300 m2 powierzchni dzia³ki.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych.
12.2 Parkingi zapewniæ w granicach w³asnoœci w iloœci:
min. – 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci z
zastosowaniem do³ów ch³onnych lub zbiorników
retencyjnych lub do pobliskich cieków powierzchniowych, pod warunkiem uzyskania stosownych
pozwoleñ wodno – prawnych lub do systemu kanalizacji deszczowej gminy.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
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Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
16.1 Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wystêpowania gruntów nienoœnych, s³abonoœnych oraz gruntów o
wysokim poziomie wód gruntowych przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y
wykonaæ dokumentacjê hydrogeologiczn¹, okreœlaj¹c¹ parametry warunków posadowienia budynków i budowli oraz rozwi¹zania problemów
zwi¹zanych z gospodark¹ wód podziemnych w
sposób nie zak³ócaj¹cy równowagi hydrotechnicznej obszarów s¹siednich.
16.2 Tereny znajduj¹ce siê w strefie oddzia³ywania
napowietrznych linii energetycznych n/n mo¿na przeznaczyæ pod zabudowê po uprzednim
ich skablowaniu. Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z obiektami
projektowanymi winno odbyæ siê kosztem i staraniem inwestora.
16.3 Dopuszcza siê max. 2 budynki mieszkalne w
obrêbie jednego siedliska.
16.4 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
16.5 Ze wzglêdu na topografiê i warunki hydrogeologiczne mog¹ wystêpowaæ okresowe zalewy. Inwestor zobowi¹zany jest we w³asnym zakresie
zabezpieczyæ obiekt przed ewentualnymi skutkami zalewania.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.2)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
U,P,KS
tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
obs³ugi komunikacji samochodowej
3. Nr. STREFY
POWIERZCHNIA
3.U,P,KS
7,35ha
4.U,P,KS
0,24 ha
5.U,P,KS
0,26ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w punkcie 8
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowami szczegó³owymi R–86 i R–86a. Wszelkie
cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj¹
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ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z
Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.3 Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg i parkingów przed odprowadzeniem do cieków powierzchniowych musz¹ byæ podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5.4 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%
5.6 Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoœci
obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one
w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
5.7 Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
5.8 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionych w § 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573).
5.9 Nale¿y chroniæ i zabezpieczyæ przed zniszczeniem oczka wodne, zadrzewienia œródpolne i
cenne zbiorowiska roœlinne.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej lub o funkcji zwi¹zanej z
funkcj¹ wiod¹c¹ strefy.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

8.1
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Iloœæ kondygnacji, max. 3 kondygnacje;
wysokoœæ dla zabudowy o funkcji wiod¹cej:
Wysokoœæ zabudowy do 15 m od poziomu terenu do górnej po³aci dachu (nie dotyczy elementów in¿yniersko – technologicznych i
reklamowych).
8.2 Pow. zabudowy:
Do 50% pow. pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Nie okreœla siê
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Dopuszcza siê stosowania wszelkich form architektonicznych oraz ró¿norodnoœci materia³ów, pod warunkiem zachowania spójnoœci w
obrêbie jednej dzia³ki lub strefy.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej i technologicznej zwi¹zanej z funkcj¹
wiod¹c¹.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Teren objêty granicami planu znajduje siê w obszarze potencjalnie zagro¿onym powodzi¹. Wszelkie inwestycje uzgodniæ z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalenie dzia³ek
10.2 Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na zasadach wynikaj¹cych z programu i technologii lokalizowanej inwestycji o minimalnej powierzchni dzia³ki
1000 m2.
10.3 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
W strefie dopuszcza siê lokalizacjê: dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg lokalnych oraz dróg dojazdowych.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ w zale¿noœci od funkcji miejsca parkingowe w iloœci:
— min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
— min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie
— min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
— min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 16

— 927 —

13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne i technologiczne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê odprowadzenie œcieków do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe
do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz¹ byæ podczyszczone w stopniu okreœlonym w przepisach
szczegó³owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na teren w
granicach w³asnoœci, z zastosowaniem do³ów
ch³onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleñ wodno
– prawnych.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nie emisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina. Odpady produkcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane
przez podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. INNE USTALENIA
16.1 Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wystêpowania gruntów nienoœnych, s³abonoœnych oraz gruntów o
wysokim poziomie wód gruntowych przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y
wykonaæ dokumentacjê hydrogeologiczn¹, okreœlaj¹c¹ parametry warunków posadowienia budynków i budowli oraz rozwi¹zania problemów
zwi¹zanych z gospodark¹ wód podziemnych w
sposób nie zak³ócaj¹cy równowagi hydrotechnicznej obszarów s¹siednich.
16.2 Tereny znajduj¹ce siê w strefie oddzia³ywania
napowietrznych linii energetycznych n/n, œ/n
mo¿na przeznaczyæ pod zabudowê po uprzednim ich skablowaniu; Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z
obiektami projektowanymi winno odbyæ siê kosztem i staraniem inwestora
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16.3 Dopuszcza siê budynki lub lokale mieszkalne
w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal
w obrêbie nieruchomoœci, przeznaczone dla
w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci
16.4 Dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od Ÿród³a liniowego (od drogi krajowej nr 1)
16.5 Ze wzglêdu na topografiê i warunki hydrogeologiczne mog¹ wystêpowaæ okresowe zalewy. Inwestor zobowi¹zany jest we w³asnym zakresie
zabezpieczyæ obiekt przed ewentualnymi skutkami zalewania.
1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.2)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KDW
tereny dróg wewnêtrznych
3. Nr STREFY01.KDW
POWIERZCHNIA 0,45 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowami szczegó³owymi R–86 i R–86a. Dzia³ania
inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce uk³ad komunikacyjny nale¿y skanalizowaæ.
5.4 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
5.5 Nale¿y chroniæ i zabezpieczyæ przed zniszczeniem oczka wodne, zadrzewienia œródpolne i
cenne zbiorowiska roœlinne.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
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8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Teren objêty granicami planu znajduje siê w obszarze potencjalnie zagro¿onym powodzi¹. Wszelkie inwestycje uzgodniæ z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa drogowego – wed³ug rysunku planu oraz zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m,
wg rysunku planu; nie dotyczy naro¿nych œciêæ
2. parametry jezdni: – jezdnia 2 x 2,5 m
3. chodniki: – minimalna szerokoœæ – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny
4. Dopuszcza siê lokalne zawê¿enia, parametrów zewnêtrznych drogi wymienionych w
pkt. 1,2 i 3, w terenach zainwestowanych
w zale¿noœci od lokalnych warunków.
11.2 INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich
rodzajów infrastruktury technicznej.
2. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ
obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym
oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Drogi wewnêtrzne powi¹zane s¹ uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
16.1 W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia
(sieci, przepompownie, stacje transformatorowe,
osadniki itp.) i dróg.
16.2 Nie wyklucza siê realizacji kanalizacji deszczowej.
16.3 Dopuszcza siê skrócenie d³ugoœci wjazdu – w³¹czenia w drogê krajow¹, na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ Drogi Krajowej.
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1. KARTA TERENU Nr 4
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.2)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej.
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
02.PT
0,11 ha
03.PT
0,04 ha
04.PT
0,11 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowami szczegó³owymi R–86 i R–86a. Dzia³ania
inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Teren objêty granicami planu znajduje siê w obszarze potencjalnie zagro¿onym powodzi¹. Wszelkie inwestycje uzgodniæ z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego.
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10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: – zmienna od 2 m do 8 m, wg rysunku planu; nie dotyczy naro¿nych œciêæ
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz za-

sadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/532/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo,
oznaczonego Nr 6.2
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/532/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo,
oznaczonego Nr 6.2
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.

312
UCHWA£A Nr XXXV/533/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Zaj¹czkowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 6.4.
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo, gmina Tczew, oznaczony Nr 6.4.
§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Zaj¹czkowo, granicz¹cy z drog¹ krajow¹ Nr 1, drog¹ gminn¹ oraz terenami zabudowanymi, okreœlony na Rysunku Planu,
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y:

3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹
funkcj¹ i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów itp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y..
9) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
10) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
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istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
11) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny komunikacji
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0
(bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych klasyfikacjê
terenu komunikacji
2.2. Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji
terenu
2.3. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) U,P,KS – Tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz obs³ugi komunikacji samochodowej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy us³ugowej
— lokalizacja zabudowy produkcyjnej (wszelkie
rodzaje poza wykluczonymi wymienionymi w
ustaleniach szczegó³owych)
— sk³ady, magazyny
— rzemios³o
— lokalizacja us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ samochodow¹ (w tym warsztaty mechaniczne,
elektryczne, lakiernicze myjnie itp.)
— stacje diagnostyczne
— stacje paliw itp.

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budynki lub lokale mieszkalne (w liczbie
1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal w obrêbie nieruchomoœci) przeznaczone dla w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci
— obiekty ma³ej architektury i budowle zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— drogi wewnêtrzne
— obiekty s³u¿¹ce reklamie
— gara¿e, budynki gospodarcze, wiaty itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa nie zwi¹zana z funkcj¹ produkcyjno–us³ugow¹
2) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
KD – tereny dróg dojazdowych
PT – tereny pasów technicznych
W – tereny infrastruktury technicznej wodoci¹gowej
§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach zabudowy lub o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ
u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulec
korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu. W
strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo,
przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej) po
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny mo¿e
byæ naruszony.
5.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
6.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
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Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³o wyodrêbnionych 6 stref funkcyjnych, ujêtych w 4 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.4)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
U,P,KS
tereny zabudowy us³ugowej, tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
obs³ugi komunikacji samochodowej
3. Nr. STREFY
1.U,P,KS
POWIERZCHNIA 1,78ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg i parkingów przed odprowadzeniem do cieków powierzchniowych musz¹ byæ podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5.3 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.4 Wszelkie cieki i oczka wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem
nienaruszalnego przep³ywu wód.
5.5 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%
5.6 Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoœci
obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one
w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
5.7 Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
5.8 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionych w § 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
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oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573).
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielenie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, max. 3 kondygnacje;
wysokoœæ dla zabudowy o funkcji wiod¹cej:
Wysokoœæ zabudowy do 15 m od poziomu terenu do górnej po³aci dachu (nie dotyczy elementów in¿yniersko – technologicznych i
reklamowych).
8.2 Pow. zabudowy:
Do 50% pow. pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Nie okreœla siê
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Dopuszcza siê stosowania wszelkich form architektonicznych oraz ró¿norodnoœci materia³ów, pod warunkiem zachowania spójnoœci w
obrêbie jednej dzia³ki lub strefy.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej i technologicznej zwi¹zanej z funkcj¹
wiod¹c¹.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zane z funkcj¹ wiod¹c¹.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie
odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalenie dzia³ek
10.2 Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na zasadach wynikaj¹cych z programu i technologii lokalizowanej inwestycji o minimalnej powierzchni dzia³ki
1000 m2.
10.3 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
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11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefie dopuszcza siê lokalizacjê: dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
11.2 Projekt zagospodarowania dzia³ki powinien
uwzglêdniaæ uwarunkowania wynikaj¹ce z
ochrony istniej¹cego ujêcia wody, zlokalizowanego w strefie 05.W.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ w zale¿noœci od funkcji miejsca parkingowe w iloœci:
— min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
— min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie
— min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
— min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne i technologiczne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ
a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz¹ byæ podczyszczone w stopniu okreœlonym w przepisach
szczegó³owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na teren w
granicach w³asnoœci, z zastosowaniem do³ów
ch³onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleñ wodno
– prawnych.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nie emisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina. Odpady produkcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane
przez podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
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15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. INNE USTALENIA
16.1 Tereny znajduj¹ce siê w strefie oddzia³ywania
napowietrznych linii energetycznych n/n mo¿na przeznaczyæ pod zabudowê po uprzednim
ich skablowaniu. Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z obiektami
projektowanymi winno odbyæ siê kosztem i staraniem inwestora.
16.2 Dopuszcza siê budynki lub lokale mieszkalne
w liczbie 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal
w obrêbie nieruchomoœci, przeznaczone dla
w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci
16.3 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.4)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KD tereny dróg dojazdowych
3. Nr STREFY 01.KD
POWIERZCHNIA 0,17 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru.
5.2 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce uk³ad komunikacyjny nale¿y skanalizowaæ.
5.3 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.4 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielenie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa drogowego – wed³ug rysunku planu oraz zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m,
wg rysunku planu; nie dotyczy naro¿nych œciêæ
2. parametry jezdni: – jezdnia 2 x 2,5 m
3. chodniki: – minimalna szerokoœæ – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny
4. Dopuszcza siê lokalne zawê¿enia, parametrów zewnêtrznych drogi wymienionych w
pkt. 1,2 i 3, w terenach zainwestowanych
w zale¿noœci od lokalnych warunków.
11.2 INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich
rodzajów infrastruktury technicznej.
2. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ
obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym
oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Droga wewnêtrzna powi¹zana jest z uk³adem dróg
publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
16.1 Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek oraz zmianê
granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury
techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje
transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach
wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
16.2 Nie wyklucza siê realizacji kanalizacji deszczowej
1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.4)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
02.PT
0,05 ha
03.PT
0,02 ha
04.PT
0,01 ha
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ
systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
5.2 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.4 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisu w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: – do 5 m,
wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
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13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.)
o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów
szczegó³owych.
1. KARTA TERENU Nr 4
wieœ Zaj¹czkowo 6/600–01–04/PP/II (6.4)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
W tereny infrastruktury technicznej wodoci¹gowej
– ujêcie wody
3. Nr. STREFY 05.W
POWIERZCHNIA 0,14 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Ochronie podlega rzeŸba terenu, wody otwarte i zieleñ wysoka.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie
drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na
istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ
lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej wodoci¹gowej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
W strefie zlokalizowane jest ujêcie wody podlegaj¹ce ochronie, zgodnie z przepisami szczegó³owymi.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Dopuszcza siê podzia³ wynikaj¹cy z technologii.

11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich urz¹dzeñ i obiektów oraz infrastruktury technicznej, nie stwarzaj¹cych zagro¿enia dla ujêcia wody, w uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ terenu.
12. KOMUNIKACJA
Dostêp technologiczny z drogi dojazdowej.
13. INFRASTRUKTURA
Nie ustala siê
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
Nie wystêpuj¹.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Szacunkowy koszt nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu przytoczono powy¿ej, wed³ug tabel.
Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o ka¿dorocznie uchwalony bud¿et
obejmuj¹cy wysokoœæ i przedmiot finansowania. Ka¿dego roku gmina wystêpuje równie¿ o pozyskanie
œrodków celowych (dotacje i inne fundusze zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, w tym fundusze unijne).
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/533/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo,
oznaczonego Nr 6.4
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.
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UCHWA£A Nr XXXV/543/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Tczewskie £¹ki, gmina Tczew oznaczonego Nr 16.1
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/533/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaj¹czkowo,
oznaczonego Nr 6.4
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu

z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Tczewskie £¹ki,
gmina Tczew, oznaczony Nr 16.1.
§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Tczewskie £¹ki,
granicz¹cy z drogami publicznymi i rowem melioracyjnym, okreœlony na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y:
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
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ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹ funkcj¹ i
jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów itp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy funkcyjnej
do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg
klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku
dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich
samych spadkach, które zajmuj¹ powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy
wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.).
10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo-

¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
12) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji
terenu
2.2. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— w 1 budynku dopuszcza siê lokalizacjê do
dwóch lokali mieszkalnych
— dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³aœcicieli (lekarz, adwokat, architekt, krawiec itp.)
— lokalizacja obiektów ma³ej architektury i budowli zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej
— lokalizacja dróg wewnêtrznych
— lokalizacja obiektów s³u¿¹cych reklamie (z
wyj¹tkiem billboardów)
— lokalizacja gara¿y, budynków gospodarczych,
wiat itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja warsztatów us³ug samochodowych,
mechanicznych, elektrycznych, stolarni itp.
2) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
PT – tereny pasów technicznych
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§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach zabudowy lub o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ
u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu. W
strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo,
przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej) po
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny mo¿e
byæ naruszony.
5.0.Odprowadzenie œcieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z
udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
6.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
7.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³y wyodrêbnione 2 strefy funkcyjne, ujête w 2 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Tczewskie £¹ki 16/600–01–04/PP/II (16.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Nr STREFY
1.MN
POWIERZCHNIA 1,96 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identy-
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fikuj¹cy przestrzeñ i w nawi¹zaniu do historycznego uk³adu urbanistycznego ¯u³aw Gdañskich, okreœlone szczegó³owo w pkt. 8
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R – 20. Wszelkie cieki,
oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj¹ ochronie,
konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
5.4 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.
5.6 Cenne zadrzewienia podlegaj¹ ochronie. Wjazdy na posesje nie mogê kolidowaæ z wartoœciowymi drzewami przydro¿nymi.
Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Wartoœæ kulturow¹ stanowi krajobraz ¯u³aw Gdañskich z zabudow¹ lokalizowan¹ wzd³u¿ rowów melioracyjnych i dróg oraz z parcelacj¹ prostopad³¹ do
dróg. Dzia³ania inwestycyjne nale¿y realizowaæ na
zasadach kontekstualnoœci historycznego uk³adu
urbanistycznego, okreœlonego w pkt. 8.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, wysokoœæ dla zabudowy o
funkcji wiod¹cej:
2 kondygnacje (ostatnia kondygnacja w formie
poddasza u¿ytkowego)
Max. wysokoœæ zabudowy 10 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoœæ posadzki parteru do
1,2 m od poziomu terenu przy wejœciu do budynku.
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Pow. zabudowy:
Do 40% powierzchni pokrycia dzia³ki
8.3 Dachy:
Dachy wielospadowe. K¹t nachylenia po³aci dachowej 250–450.
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Formê architektoniczn¹ nale¿y kszta³towaæ ze
starannie opracowanym detalem arch. Dopuszcza siê stosowanie ró¿norodnych form arch. takich jak: werandy, wykusze, ryzality, szczyty itp.
Zakaz licowania œcian materia³ami syntetycznymi np. siding
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê zabudowê towarzysz¹c¹, zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub wolnostoj¹c¹ o
wysokoœci do 6 m od poziomu terenu. Dla ca³ego
zespo³u w obrêbie jednej posesji obowi¹zuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materia³y.
Gara¿e lokalizowane w formie budynków wolnostoj¹cych lub zespolonych z bry³¹ g³ówn¹.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹. Zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych ¿elbetowych.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Teren znajduje siê w obrêbie Obszaru Chronionego
Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139), zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/98
Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzeœnia 1998 (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalenie dzia³ek.
10.2 Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na zasadach:
— min. pow. dzia³ki budowlanej – 1000 m2, max.
pow. – nie okreœla siê
— szerokoœæ frontu dzia³ki – min.20 m, max. –
nie okreœla siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do
pasa drogowego – 90 0 z tolerancj¹ ± 300
10.3 W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe,
osadniki itp.) o parametrach wynikaj¹cych z
technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefach dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
11.2 W obrêbie strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ ozdobn¹, z zastosowaniem gatunków rodzimych, np.: sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon,

Poz. 313

d¹b, grab, g³óg, w liczbie minimum 1 drzewo na
300 m2 powierzchni dzia³ki.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych.
12.2 Parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek w iloœci:
min. – 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie
min. – 2 miejsca postojowe w przypadku lokalizacji us³ug wbudowanych / 1 mieszkanie
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ
a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
Œcieki deszczowe:
Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci z
zastosowaniem do³ów ch³onnych lub zbiorników
retencyjnych lub do pobliskich cieków powierzchniowych, pod warunkiem uzyskania stosownych
pozwoleñ wodno – prawnych lub do systemu kanalizacji deszczowej gminy.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
20%
16. INNE USTALENIA
16.1 Teren znajduj¹cy siê w strefie oddzia³ywania
napowietrznych linii energetycznych œ/n mo¿na przeznaczyæ pod zabudowê po uprzednim
ich skablowaniu. Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z obiektami
projektowanymi winno odbyæ siê kosztem i staraniem inwestora.
16.2 Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aœciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe,
us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoœæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoœci.
16.3 Dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w obrêbie jednej nieruchomoœci.
16.4 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
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1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Tczewskie £¹ki 16/600–01–04/PP/II (16.1)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej
3. Nr STREFY
01.PT
POWIERZCHNIA 0,09 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywaæ w maksymalnym stopniu rzeŸbê terenu.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z rowem szczegó³owym R – 20. Wszelkie cieki,
oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj¹ ochronie,
konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód. Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z Zarz¹dem
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Terenowy Oddzia³ w Tczewie.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go
bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce pas techniczny nale¿y skanalizowaæ.
5.6 Cenne zadrzewienia podlegaj¹ ochronie. Wjazdy na posesje nie mogê kolidowaæ z wartoœciowymi drzewami przydro¿nymi.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH

OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Teren znajduje siê w obrêbie Obszaru Chronionego
Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139), zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/98
Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzeœnia 1998 (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa infrastruktury technicznej – wed³ug rysunku planu oraz
zapisów w pkt. 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: od 5 m
do 7 m, wg rysunku planu
11.2 W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
11.3 Przebieg i lokalizacjê sieci, obiektów i urz¹dzeñ
in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniæ z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0, 001%
16. INNE USTALENIA
W strefie dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki
itp.) i dróg.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
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1) Rysunek planu w skali 1:2000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/543/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Tczewskie
£¹ki, oznaczonego Nr 16.1
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/543/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Tczewskie £¹ki,
oznaczonego Nr 16.1
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.
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UCHWA£A Nr XXXV/527/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Ba³dowo, gmina Tczew oznaczonego Nr 3.6 i 3.7
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Ba³dowo, gmina
Tczew, oznaczony Nr 3.6 i 3.7.
§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Ba³dowo, granicz¹cy od wschodu z rzek¹ Wis³¹, od pó³nocy i zachodu
z terenami miasta Tczew, od po³udnia z drogami gminnymi i terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
okreœlony na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr
1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1.0.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2.0.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
3.0.Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
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Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹ funkcj¹ i
jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – czêœæ terenu
dzia³ki lub strefy okreœlona w %, pokryta roœlinnoœci¹ lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ liniê
lokalizacji œcian zewnêtrznych budynków. Linie te
nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów
wejœciowych, podestów i tp., które mog¹ byæ wysuniête przed liniê zabudowy do 0,6 m, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy funkcyjnej
do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
7) Zabudowa o funkcji wiod¹cej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu okreœlonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0.
§ 5 niniejszej uchwa³y.
8) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
9) Dachy wielospadowe – dachy sk³adaj¹ce siê z kilku
dwuspadowych lub wielospadowych po³aci o takich
samych spadkach, które zajmuj¹ powierzchniê minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy
wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)
10) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.

12) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§5
1.0.Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu.
2.0.Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:
2.1. Tereny komunikacji
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0
(bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych klasyfikacjê
terenu komunikacji
2.2. Tereny pasów technicznych
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹ca rodzaj funkcji
terenu
2.3. Pozosta³e tereny funkcyjne
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji terenu.
3.0.Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— w 1 budynku dopuszcza siê lokalizacjê do
dwóch lokali mieszkalnych
— dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³aœcicieli (lekarz, adwokat, architekt, krawiec itp.) o
maksymalnej liczbie zatrudnionych 2 osoby.
— lokalizacja obiektów ma³ej architektury i budowli zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja us³ug handlowych o max. powierzchni zabudowy 100 m 2
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej
— lokalizacja dróg wewnêtrznych
— lokalizacja obiektów s³u¿¹cych reklamie (z
wyj¹tkiem billboardów)
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— lokalizacja gara¿y, budynków gospodarczych,
wiat itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja warsztatów us³ug samochodowych, mechanicznych, elektrycznych, stolarni itp.
2) ZZ – Obszary zagro¿one powodzi¹
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— teren zalewowy.
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— obiekty i urz¹dzenia z zakresu obiektów hydrotechnicznych
(np. ziemnych), realizowanych w oparciu o
przepisy szczegó³owe.
— uprawy rolnicze
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— sadzenie drzew i krzewów,
— zakaz zabudowy
— sk³adowanie materia³ów
— przekszta³cenia rzeŸby terenu
3) ZP – Tereny zieleni urz¹dzonej
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— realizacja parków, skwerów, zieleñców o funkcji przestrzeni publicznej
— realizacja œcie¿ek pieszych
— ochrona wód otwartych
— ochrona istniej¹cego drzewostanu
— ochrona rzeŸby terenu
— zadrzewienia i zakrzaczenia
— lokalizacja œcie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych o znaczeniu ponadlokalnym
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy wg ustaleñ szczegó³owych
— lokalizacja elementów ma³ej architektury (pomniki, rzeŸby, altany itp.)
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej
— lokalizacja obiektów tymczasowych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja obiektów reklamowych – billboardów
— likwidacja wód otwartych
— przekszta³cenia rzeŸby terenu
— pla¿owanie i biwakowanie
— lokalizacja parkingów
4) Tereny komunikacji, ci¹gów pieszo–jezdnych, ci¹gów pieszych oraz infrastruktury technicznej:
KD – tereny dróg dojazdowych
KDW – tereny dróg wewnêtrznych
§6
1.0.Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do

zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2.0.Obiekty istniej¹ce oraz tereny zainwestowane o parametrach, o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ u¿ytkowane i
poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeñ
zgodnych z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3.0.Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu
o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone zgodnie z wydanymi decyzjami.
4.0.Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z
rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu. W
strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo,
przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej) po
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny mo¿e
byæ naruszony.
5.0.Odprowadzenie œcieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z
udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej.
6.0.Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).
7.0.Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³o wyodrêbnionych 12 stref funkcyjnych, ujêtych w 5 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.6,3.7)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
1.MN
1,65 ha
2.MN
11,98 ha
3.MN
15,75 ha
4.MN
6,05 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne realizowaæ w sposób identyfikuj¹cy przestrzeñ poprzez kszta³towanie zabudowy okreœlone szczegó³owo w pkt. 8.
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5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z
rzek¹ Struga Subkowska oraz z rzek¹ Wis³¹.
Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód.
Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu
z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych –
Terenowy Oddzia³ w Tczewie oraz Regionalnym
Zarz¹dem Gospodarki Wodnej.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ
systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
5.4 Dzia³ania inwestycyjne na obszarze o spadku
powy¿ej 15% oraz w s¹siedztwie skarpy wiœlanej (4.MN) powinny byæ poprzedzone analiz¹
statecznoœci zbocza oraz zaprojektowaniem
sposobu zabezpieczenia skarp przed erozj¹ i
osuwiskiem.
5.5 Nale¿y zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych
w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.6 W³aœciciele terenów zobowi¹zani s¹ utrzymywaæ i konserwowaæ rowy melioracyjne i cieki
wodne, stanowi¹ce ich w³asnoœæ oraz maj¹ obowi¹zek zapewniæ dostêp odpowiednim s³u¿bom
do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji.
5.7 Teren lasu podlega ochronie i zachowaniu
5.8 Utrzymaæ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.
5.9 Makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie robót kubaturowych oraz infrastruktury drogowej.
5.10 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Budynki wartoœciowe historycznie lub kulturowo,
oznaczone na rysunku planu nale¿y zachowaæ. Dopuszcza siê konserwacjê i modernizacjê z jednoczesnym wkomponowaniem w uk³ad projektowanej
zabudowy na warunkach okreœlonych w pkt 8.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
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8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Iloœæ kondygnacji, 2 kondygnacje (ostania w formie poddasza u¿ytkowego)
wysokoœæ dla zabudowy o funkcji wiod¹cej:
Max. wysokoœæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do
kalenicy, wysokoœæ posadzki parteru do 0,6 m od
poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku.
8.2 Pow. zabudowy:
Do 30% powierzchni pokrycia dzia³ki.
8.3 Dachy:
Dachy wielospadowe. K¹t nachylenia po³aci dachowej 250–450.
8.4 Kszta³towanie formy architektonicznej:
Formê architektoniczn¹ nale¿y kszta³towaæ ze
starannie opracowanym detalem arch. z zastosowaniem ró¿norodnych form arch. takich jak:
werandy, wykusze, ryzality, szczyty itp.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej:
Dopuszcza siê zabudowê towarzysz¹c¹ (gara¿e, budynki gospodarcze), zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub wolnostoj¹c¹ o wysokoœci
do 6 m od poziomu terenu. Dla ca³ego zespo³u
w obrêbie jednej posesji obowi¹zuje jednolite
pokrycie, kolorystyka oraz materia³y.
8.6 Ma³a architektura:
Dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹. Zakaz stosowania ogrodzeñ ¿elbetowych prefabrykowanych.
8.7 Linie zabudowy:
Nale¿y zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniej¹cych.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalenie dzia³ek.
10.2 Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na zasadach:
— min. pow. dzia³ki budowlanej – 700 m 2, max.
pow. – nie okreœla siê
— szerokoœæ frontu dzia³ki – nie okreœla siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do
pasa drogowego – 900 ÷ 45°(nie dotyczy granic naro¿nych oraz na ³ukach i zawrotkach
ci¹gów komunikacyjnych oraz nie dotyczy
granic istniej¹cych.)
10.3 Podzia³ nieruchomoœci (wydzielenie geodezyjne jednej lub wiêcej dzia³ek) w strefach
1,2,3,4.MN mo¿na dokonaæ na warunkach okreœlonych w ust. 2 art. 93 Ustawy z dnia 21.08.97
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. nr 261
poz. 2603 z 2004 z póŸniejszymi zmianami) tzn.
po udokumentowaniu mo¿liwoœci zagospodarowania wydzielanych dzia³ek gruntu tj. po sporz¹dzeniu projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu minimum 1 strefy (wykonanym przez
osobê uprawnion¹, zgodnie z ustaw¹ z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz 717, z
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póŸniejszymi.zmianami/), uwzglêdniaj¹cym podzia³ geodezyjny, uk³ad komunikacyjny wewnêtrzny oraz uzbrojenie terenu, w powi¹zaniu z
istniej¹c¹ infrastruktura drogow¹ i techniczn¹,
zgodnie z parametrami okreœlonymi w pkt.10.2
10.4 Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek oraz zmianê
granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury
techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefach dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej oraz osiedlowej ogólnodostêpnej
zieleni urz¹dzonej.
11.2 W obrêbie strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ ozdobn¹, z zastosowaniem gatunków rodzimych, np. sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon,
d¹b, grab, g³óg, w liczbie minimum 1 drzewo na
300 m2 powierzchni dzia³ki.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg dojazdowych.
12.2 W granicach w³asnoœci nale¿y zapewniæ miejsca
parkingowe w iloœci:
min. – 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
min. – 2 miejsca postojowe w przypadku lokalizacji us³ug wbudowanych/ 1 mieszkanie
min. – 1 miejsce postojowe / 50 m2 pow. us³ugowej.
13. INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodoci¹gu wiejskiego.
Œcieki sanitarne:
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê odprowadzenie œcieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem œcieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ
a obiekt pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej
Œcieki deszczowe:
Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci z
zastosowaniem do³ów ch³onnych lub zbiorników
retencyjnych lub do pobliskich cieków powierzchniowych, pod warunkiem uzyskania stosownych
pozwoleñ wodno – prawnych lub do systemu kanalizacji deszczowej gminy.
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ÿród³a ciep³a. Zaleca siê
stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
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15. STAWKA PROCENTOWA
20%
16. INNE USTALENIA
16.1 Tereny znajduj¹ce siê w strefie oddzia³ywania
napowietrznych linii energetycznych n/n, œ/n
mo¿na przeznaczyæ pod zabudowê po uprzednim ich skablowaniu. Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z
obiektami projektowanymi winno odbyæ siê kosztem i staraniem inwestora.
16.2 Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aœciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski,
biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, handel detaliczny, itp.). Uci¹¿liwoœæ us³ug
nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoœci.
16.3 Dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w obrêbie jednej nieruchomoœci.
16.4 Teren strefy 2.MN po³o¿ony jest w bezpoœrednim
s¹siedztwie obszarów zagro¿onych powodzi¹
i w zwi¹zku z tym mog¹ wystêpowaæ na tym terenie okresowe zalewy. Inwestor zobowi¹zany
jest we w³asnym zakresie zabezpieczyæ obiekt
przed ewentualnymi skutkami zalewania.
16.5 Istniej¹c¹ zabudowê o funkcji i gabarytach innych ni¿ w ustaleniach planu dopuszcza siê pozostawiæ i adaptowaæ.
1. KARTA TERENU Nr 2
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.6,3.7)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
ZZ obszary zagro¿one powodzi¹
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
5.ZZ
3,97 ha
6.ZZ
8,05 ha
7.ZZ
0,75
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Teren stanowi obszar zagro¿enia powodziowego i
podlega ochronie w zakresie fizjografii.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Ochronie podlega rzeŸba terenu oraz naturalny krajobraz rozlewisk rzecznych.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie dotyczy
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy, poza obiektami i urz¹dzeniami z
zakresu obiektów hydrotechnicznych (np. ziemnych),
realizowanych w oparciu o przepisy szczegó³owe.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y realizowaæ
zgodnie z Ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 r.; Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póŸniejszymi zmianami).
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10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Istniej¹ce podzia³y geodezyjne do zachowania.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Dopuszcza siê u¿ytkowanie rolnicze na zasadach
okreœlonych w przepisach szczegó³owych.
12. KOMUNIKACJA
Dojazd z dróg dojazdowych.
13. INFRASTRUKTURA
Zakaz realizacji urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej i drogowej.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
Nie wystêpuj¹.
1. KARTA TERENU Nr 3
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.6,3.7)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KD tereny dróg dojazdowych
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
01.KD
0,85 ha
02.KD
0,29 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywaæ w maksymalnym
stopniu rzeŸbê terenu oraz istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z
rzek¹ Struga Subkowska oraz z rzek¹ Wis³¹
Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu
z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych –
Terenowy Oddzia³ w Tczewie oraz z Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ
systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
5.4 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.5 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce uk³ad komunikacyjny nale¿y skanalizowaæ.
5.6 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
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starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Istniej¹ce podzia³y geodezyjne do zachowania i regulacji w zakresie poszerzenia pasów technicznych
dróg – wed³ug rysunku planu oraz zapisu w pkt. 11.
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 OBOWI¥ZUJ¥CE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna od10 m do 12 m, wg rysunku planu; nie
dotyczy naro¿nych œciêæ
2. parametry jezdni: – jezdnia 2 x 2,5 m
3. chodniki: – minimalna szerokoœæ – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny
4. Dopuszcza siê lokalne zawê¿enia, parametrów zewnêtrznych drogi wymienionych w pkt.
1, 2 i 3, w terenach zainwestowanych w zale¿noœci od lokalnych warunków.
11.2 INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich
rodzajów infrastruktury technicznej.
2. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ in¿ynierskich nale¿y podporz¹dkowaæ
obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz
uzgodniæ z zarz¹dcami lub w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Drogi dojazdowe powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
16.1 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
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oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
16.2 Nie wyklucza siê realizacji kanalizacji deszczowej.
1. KARTA TERENU Nr 4
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.6,3.7)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KDW
tereny dróg wewnêtrznych
3. Nr STREFY
POWIERZCHNIA
03.KDW
1,17 ha
04.KDW
1,11 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywaæ w maksymalnym
stopniu rzeŸbê terenu oraz istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z
rzek¹ Struga Subkowska oraz z rzek¹ Wis³¹.
Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu
z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych –
Terenowy Oddzia³ w Tczewie oraz z Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoœæ
systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
5.4 Dzia³ania inwestycyjne na terenie stref 03.KDW,
04.KDW powinny byæ poprzedzone analiz¹ statecznoœci zbocza oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozj¹ i
osuwiskiem.
5.5 Zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.6 Wszelkie cieki wodne przecinaj¹ce uk³ad komunikacyjny nale¿y skanalizowaæ.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹.
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz
wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
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Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Projektowane wydzielenie geodezyjne pasa drogowego – wed³ug rysunku planu oraz zapisu w punkcie 11
11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 OBOWI¥ZUJ¥CE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: –
zmienna od 10 m do 45 m, wg rysunku planu;
nie dotyczy naro¿nych œciêæ
2. parametry jezdni: – jezdnia 2 x 2,5 m
3. chodniki: – minimalna szerokoœæ – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny
4. Dopuszcza siê lokalne zawê¿enia, parametrów zewnêtrznych drogi wymienionych w pkt.
1, 2 i 3, w terenach zainwestowanych w zale¿noœci od lokalnych warunków.
11.2 INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
1. W obrêbie projektowanych linii rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich
rodzajów infrastruktury technicznej.
2. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz¹dzeñ in¿ynierskich powinna byæ podporz¹dkowana obowi¹zuj¹cym przepisom szczegó³owym oraz uzgodniona z zarz¹dcami lub
w³aœcicielami.
12. KOMUNIKACJA
Drogi wewnêtrzne powi¹zane s¹ z uk³adem dróg publicznych gminy Tczew.
13. INFRASTRUKTURA
Œcieki deszczowe: Powierzchniowo na teren w granicach w³asnoœci.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
16.1 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikaj¹cych z technologii i przepisów szczegó³owych.
16.2 Nie wyklucza siê realizacji kanalizacji deszczowej.
1. KARTA TERENU Nr 5
wieœ Ba³dowo 3/600–01–04/PP/II (3.6,3.7)
2. PRZEZNACZNIE TERENU
ZP tereny zieleni urz¹dzonej
3. Nr STREFY
001.ZP
POWIERZCHNIA 3,78 ha
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Ochronie podlega rzeŸba terenu, wody otwarte i zieleñ wysoka.
5. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Teren objêty planem miejscowym graniczy z
rzek¹ Struga Subkowska oraz z rzek¹ Wis³¹.
Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód.
Dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu
z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych –
Terenowy Oddzia³ w Tczewie oraz z Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej.
5.2 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoœci do zabudowy
ze wzglêdu na: miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadawianych obiektów, na etapie projektów
budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny
warunków geologiczno – in¿ynierskich w formie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej.
5.3 Dzia³ania inwestycyjne na terenie strefy 001.ZP
powinny byæ poprzedzone analiz¹ statecznoœci
skarpy wiœlanej oraz zaprojektowaniem sposobu jej zabezpieczenia przed erozj¹ i osuwiskiem.
5.4 W strefie dopuszcza siê przebieg infrastruktury
technicznej z poszanowaniem istniej¹cych uwarunkowañ œrodowiskowych.
5.5 Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzêdem
Gminy Tczew.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystêpuj¹
7. WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Teren stanowi przestrzeñ publiczn¹.
8. PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj¹cych z technologii oraz elementami
ma³ej architektury wymienionymi w pkt.11.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH ZAPISÓW
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych zapisów nie wystêpuj¹.
10. SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
10.1 Dopuszcza siê scalanie dzia³ek.
10.2 W strefie dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek
oraz zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
œcie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszych oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej o parametrach wynikaj¹cych z technologii i
przepisów szczegó³owych.

11. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefie nale¿y zlokalizowaæ ci¹g spacerowy
oraz œcie¿kê rowerow¹ o charakterze ponadlokalnym.
11.2 W strefie dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i
obiektów infrastruktury technicznej.
11.3 W strefie dopuszcza siê lokalizacjê obiektów
ma³ej architektury: altany, pergole, pomniki,
obiekty s³u¿¹ce rekreacji, itp. z zastosowaniem
materia³ów naturalnych. Zakaz stosowania ¿elbetowych, prefabrykowanych ogrodzeñ.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z dróg dojazdowych.
12.2 Zakaz lokalizowania parkingów.
13. INFRASTRUKTURA
Utylizacja odpadów sta³ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na
wysypisko œmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj¹cego z realizacji ustaleñ planu obszar u¿ytkowaæ w
sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,001%
16. INNE USTALENIA
16.1 Na terenie strefy 001.ZP znajduje siê projektowany obszar ochrony, sieæ Natura 2000 (na podstawie dyrektywy ptasiej).
16.2 Na granicy funkcji chronionych winny byæ spe³nione warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium
§8
Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.
Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y
§9
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej uchwa³y
3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y
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Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach
okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Przedmiotem opracowania jest obszar na terenie wsi
Ba³dowo w gminie Tczew.
Szacunkowy koszt nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu przytoczono powy¿ej, wed³ug tabel.
Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o ka¿dorocznie uchwalony bud¿et
obejmuj¹cy wysokoœæ i przedmiot finansowania. Ka¿dego roku gmina wystêpuje równie¿ o pozyskanie
œrodków celowych (dotacje i inne fundusze zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, w tym fundusze unijne).
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/527/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie1
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§ 12

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/527/05
Rady Gminy Tczew
z dnia 16 listopada 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów na terenie wsi Ba³dowo,
oznaczonych Nr 3.6, 3.7
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu

sionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie wsi Ba³dowo, oznaczonych Nr 3.6, 3.7
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia nie wp³ynê³y uwagi do planu.

315
UCHWA£A Nr 281/2006
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 stycznia 2006 r.
wprowadzaj¹ca zmiany w zwolnieniach z podatku od
nieruchomoœci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach i op³atach lokalnych (j.t. z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 z póŸniejszymi zmianami) 1 – Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co nastêpuje:

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG
z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at
za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE l 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii
Europejskiej – dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.)
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§1

317

W Uchwale Nr 259/2005 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zwolnieñ z
podatku od nieruchomoœci w § 1 wprowadza siê pkt. 7 w
nastêpuj¹cym brzmieniu:
„7) sieæ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – podciœnieniowej wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
towarzysz¹c¹, w tym przepompownie i przy³¹cza”.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2006 roku i podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Kalinowski

316
UCHWA£A Nr XXXIII/381/2005
Rady Miasta W³adys³awowa
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie administracyjnym Gminy Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 41 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)
Rada Miasta W³adys³awowa uchwala co nastêpuje:
§1
Nadaje siê drodze publicznej gminnej sk³adaj¹cej siê
z czêœci dzia³ek oznaczonych numerami 210 i 285, po³o¿onych w obrêbie Karwia, arkusz mapy 1, nazwê – ulica Turkusowa, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym.*
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

* Za³¹cznika nie publikuje siê

POROZUMIENIE
POWIATU S£UPSKIEGO oraz GMINY S£UPSK
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.)uchwa³y Rady Powiatu S³upskiegoXXXIII/199/2005 z dnia 25 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie przekazania Gminie S³upsk zadania zarz¹dzania drogami powiatowymi po³o¿onymi na terenie gminy, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 ze zm.), ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r.
przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U.z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze
zm.) oraz uchwa³y Rady Gminy S³upsk Nr XXVI/271/2005
z dnia 28 paŸdziernika 2005 r. w sprawie przyjêcia od
Powiatu S³upskiego zadania zarz¹dzania drogami powiatowymi
Powiat S³upski reprezentowany przez:
1. Zdzis³awa Ko³odziejskiego – Starostê Powiatu
2. S³awomira Ziemianowicza – Cz³onka Zarz¹du
oraz
Gmina S³upsk reprezentowana przez:
1. Mariusza Chmiela – Wójta Gminy
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treœci:
§1
Zarz¹d Powiatu S³upskiego dzia³aj¹c jako zarz¹dca
dróg powiatowych przekazuje, a Wójt Gminy S³upsk dzia³aj¹c jako zarz¹dca dróg gminnych przejmuje prowadzenie ni¿ej wymienionych spraw dotycz¹cych dróg
powiatowych:
— Nr 1019G na odcinku S³upsk – Krêpa – G³obino o
d³ugoœci 5,75 km,
— Nr 1106G na odcinku Bruskowo–Wielkie–Bierkowo o
d³ugoœci 2,25 km,
— Nr 1111G na odcinku Wielichowo–Strzelinko–W³ynkówko–W³ynkowo – DW Nr 210 o d³ugoœci 10,50 km,
— Nr 1113G na odcinku G¹bino–Wrzeœcie o d³ugoœci
3,70 km,
— Nr 1121G na odcinku Bukowa–Lêkwica–Wiklino o
d³ugoœci 4,00 km,
— Nr 1129G na odcinku Niewiarowo–Siemianice o d³ugoœci 1,55 km,
— Nr 1131G na odcinku Jezierzyce–Gr¹sino–Wielog³owy – DK Nr 6 o d³ugoœci 4,50 km,
— Nr 1132G na odcinku Bukówka–Jezierzyce S³upskie
o d³ugoœci 2,70 km
— Nr 1133G na odcinku Wiklino–Kukowo–Rogawica o
d³ugoœci 5,81 km,
— Nr 1134G na odcinku S¹borze–Warblewko–Warblewo o d³ugoœci 3,00 km,
— Nr 1168G na odcinku Redzikowo–G³obino o d³ugoœci
7,33 km,
— Nr 1107G na odcinku Krê¿o³ki–Gajki o d³ugoœci
5,80 km
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(w granicach administracyjnych gminy S³upsk) wynikaj¹cych:
1. Z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm):
1) opracowywanie i zg³aszanie Zarz¹dowi Powiatu
propozycji do planów rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie gminy (art. 20, pkt 1),
2) opracowywanie i przekazywanie Zarz¹dowi Powiatu do zatwierdzenia projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg
powiatowych oraz obiektów mostowych (art. 20,
pkt 2),
3) pe³nienie funkcji inwestora w zwi¹zku z budow¹,
rozbudow¹ i remontami dróg powiatowych (art.
20, pkt. 3),
4) utrzymanie – wraz z utrzymaniem zimowym – nawierzchni, chodników, obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ
zwi¹zanych z drogami powiatowymi (art. 20, pkt 4),
5) realizacja zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu (art.
20, pkt 5),
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
obronnych oraz wykonywanie innych zadañ na
rzecz obronnoœci kraju (art. 20, pkt 6),
7) koordynacja robót w pasie drogowych dróg powiatowych (art. 20, pkt 7):
8) wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego, na zjazdy, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o
masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych wielkoœci okreœlone w odrêbnych przepisach oraz pobieranie op³at i kar pieniê¿nych i
przekazywanie ich na konto œrodków specjalnych
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy z zastrze¿eniem postanowieñ art. 40a ustawy (art. 20, pkt 8),
9) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
powiatowych i obiektów mostowych (art. 20, pkt 10),
10) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych na drogach powiatowych (art. 20, pkt 11),
11) przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników (art. 20, pkt 12),
12) przeciwdzia³anie niekorzystnym przeobra¿eniom
œrodowiska mog¹cym powstaæ lub powstaj¹cym
w nastêpstwie budowy lub utrzymania dróg powiatowych (art. 20, pkt 13),
13) wprowadzanie ograniczeñ b¹dŸ zamykanie dróg
powiatowych i drogowych obiektów mostowych
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy wystêpuje bezpoœrednie zagro¿enie bezpieczeñstwa
osób lub mienia (art. 20, pkt 14),
14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach powiatowych (art. 20, pkt 15),
15) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym
(art. 20, pkt 16), zgodnie z zasadami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
z 1986 r. Nr 6, poz. 33 ze zm.).

2. Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze
zm.): prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomoœciami pozostaj¹cymi w zarz¹dzie organu
zarz¹dzaj¹cego drog¹.
3. Z ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. przepisy
wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹ (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm):
prowadzenie gospodarki gruntami wchodz¹cymi w
sk³ad pasa drogowego stanowi¹cymi w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, a tak¿e gruntami zajêtymi pod drogi publiczne, bêd¹cymi we w³adaniu Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego, a nie stanowi¹cymi ich w³asnoœci.
4. Opracowanie w uzgodnieniu z Zarz¹dem Powiatu
planów wykorzystania gruntów przyleg³ych nie wchodz¹cych w sk³ad pasa drogowego, a stanowi¹cych
w³asnoœæ powiatu.
5. Z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r.
Nr 6, poz. 33, ze zm.):
1) przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu robót
w pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa
do poprzedniego stanu u¿ytecznoœci (§ 7 ust. 1),
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych
odcinków pasa drogowego (§ 7, ust. 2),
3) uzgadnianie planów zabudowy terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym, uzgadnianie projektów i wydawanie opinii w zakresie wynikaj¹cym z
obowi¹zuj¹cych przepisów.
§2
Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia
spraw wymienionych w § 1 porozumienia wed³ug kryteriów legalnoœci, celowoœci i gospodarnoœci.
§3
1. Wójt Gminy mo¿e powierzyæ innemu podmiotowi prowadzenie spraw wymienionych w § 1 jedynie po uzyskaniu zgody Zarz¹du Powiatu, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Zgoda Zarz¹du Powiatu, o której mowa w ust. 1 nie
jest wymagana, gdy powierza siê zadanie w³asnej
jednostce lub spó³ce komunalnej gminy.
§4
1. Na prowadzenie spraw okreœlonych w § 1 porozumienia, Zarz¹d Powiatu przekazuje stronie przejmuj¹cej, w miesiêcznych ratach p³atnych do 20–tego
ka¿dego miesi¹ca, œrodki finansowe w postaci dotacji celowej na dany rok, ustalanej jako iloczyn œrednich rzeczywistych nak³adów powiatu na utrzymanie
1 km dróg powiatowych w roku poprzednim, nie mniej
jednak ni¿ kwota okreœlona w ust. 2 oraz iloœci kilometrów dróg powiatowych zarz¹dzanych przez gminê.
2. Na rok 2006 œrodki finansowe, o których mowa w
ust. 1 wynosz¹ 2.200 z³ na 1 km drogi.
3. Na zimowe utrzymanie w okresie od 15 listopada
2005 r. do 31 grudnia 2005 r. gmina otrzyma œrodki
finansowe w kwocie 23.500 z³, p³atne w dwóch równych ratach, I rata do 30 listopada 2005 r., II rata do
20 grudnia 2005 r.
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§5

§8

Op³aty i kary, o których mowa w § 1 pkt 8 porozumienia pozostaj¹ w dyspozycji Wójta Gminy z przeznaczeniem na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z niniejszego
porozumienia.

Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.

§6
1. Obowi¹zek ubezpieczenia dróg z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej zarz¹dcy, do dnia 31 grudnia 2006 r.
spoczywa na Zarz¹dzie Powiatu – w ramach obowi¹zuj¹cej aktualnie umowy ubezpieczeniowej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „UNIQA” w S³upsku,
a od 1 stycznia 2007 r. na Gminie S³upsk.
2. W uzgodnieniu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„UNIQA” treœæ niniejszego porozumienia zostanie
uwzglêdniona w umowie ubezpieczeniowej.
§7
1. Porozumienie niniejsze strony zawieraj¹ na okres 5 lat.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹ dla swej wa¿noœci formy pisemnej.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron po uprzednim 6 – miesiêcznym okresie wypowiedzenia.

§9
1. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2006 r. z tym, ¿e w zakresie zimowego utrzymania
obowi¹zuje od dnia 15 listopada 2005 r.
2. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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