UCHWAŁA Nr XVII/88/03
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 17 września 2003 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
katolickiego cmentarza wyznaniowego położonego na działkach nr: 26, 27, 28, 29, 30,
31/1, 31/2, 32, 33 i 34 obręb 8 na terenie miasta Kościerzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/, art. 26 i art. 18 ust. 3 w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29 i art. 36 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz. U. nr 15 poz.
139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717/
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna

Rada Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu katolickiego cmentarza
wyznaniowego położonego na działkach nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33 i 34 obręb 8
na terenie miasta Kościerzyna.

§2
1. Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działek wymienionych w § 1 w skali 1:1000 stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami
planu:
- symbole literowe ZC, ZCz, ZCp, ZCg odpowiednio oznaczające teren grzebalny,
zieleni ochronnej, parkingu i placyku gospodarczego,
- granice opracowania planu,
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
- linie podziału wewnętrznego.

§3
Szczegółowe ustalenia:
1. Zasady zagospodarowania
- dojazd do terenu objętego opracowaniem z ulicy Markubowo istniejącą drogą
gospodarczą,
- parkowanie na wydzielonym parkingu wzdłuż poszerzonej drogi dojazdowej,
- szczegółowy układ alejek i ścieżek, rozmieszczenie pól grzebalnych i usytuowanie
elementów wyposażenia cmentarza przedstawić we wniosku o ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 41, ust. 2, pkt 2 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 1994 roku),
- teren cmentarza należy ogrodzić, ogrodzenie powinno być wykonane z trwałego
materiału, wysokość ogrodzenia nie może być niższa niż 1,5 m,
- pas terenu wzdłuż ogrodzenia obsadzić zielenią iglastą,

-

teren cmentarza zadrzewić i zakrzewić zielenią o charakterze parkowym,
istniejący budynek przeznacza się do rozbiórki.

2. Zasady obsługi technicznej:
- woda z wodociągu miejskiego na warunkach określonych przez gestora sieci,
- odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych terenu
cmentarza,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN i SN przyłączem kablowym
na warunkach określonych przez gestora sieci,
- gromadzenie odpadów stałych po segregacji według grup asortymentowych w
szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiębiorstwo specjalistyczne.
3. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
- obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 października 1972 roku w sprawie
urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz.
U. z 1972 roku, Nr 47, poz. 298.).

§4
Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 30%.

§5
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do:
1. Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją
planistyczną w celu oceny jej zgodności z prawem.
2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń urzędu
Miasta Kościerzyna.
3. Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na
wniosek zainteresowanych potrzebnych im wypisów i wyrysów na zasadach określonych
w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§6
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 5 pkt. 1, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.

