UCHWAŁA Nr XXV/166/04
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 26 maja 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu ogrodu działkowego na działce nr 215/6 obręb 8 przy ulicy Markubowo
w Kościerzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami/ oraz zgodnie z art. 15, art. 17, art. 20, art. 29 i art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717/

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta w Kościerzynie
uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodu
działkowego na działce nr 215/6 obręb 8 przy ulicy Markubowo w Kościerzynie.

§2
Stwierdza się spójność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z polityką przestrzenną miasta, określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościerzyna, zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Kościerzyna Nr IV/17/02 z dnia 18 grudnia 2002 roku.

§3
1. Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:
- granice opracowania planu;
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
- nieprzekraczalna linia zabudowy;
- symbol literowy ZD oznaczający teren ogrodu działkowego.

§4
Ustalenia planu dla terenu objętego planem są następujące:
1. Funkcja podstawowa: ogród działkowy;
2. Warunki kształtowania ładu przestrzennego:
- utrzymuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania;
- na wolnych działkach dopuszcza się wznoszenie obiektów
kubaturowych bezpośrednio związanych z funkcją podstawową;

-

dla nowych obiektów ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
6,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej;
- powierzchnia terenów zabudowanych i utwardzonych nie większa
niż 20% całkowitej powierzchni działki;
- dopuszcza się ogrodzenie zewnętrzne terenu ogrodu wykonane z
trwałego materiału;
- utrzymuje się istniejącą zabudowę ogrodową;,
- nowo wznoszone obiekty winny utrzymać ogrodowy charakter
istniejącej zabudowy;
- wysokość budynku od poziomu wejścia do górnej krawędzi elewacji
frontowej nie większa niż 3,5 m, a poziom posadowienia nie
większy niż 30 cm od najwyższego poziomu terenu w obrysie
murów;
- szerokość elewacji frontowej nie większa niż 10,0 m.
- dach jedno lub dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych jak
w najbliższym budynku sąsiednim;
3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:
- na obszarze opracowania nie występują obiekty przyrodnicze i
kulturowe podlegające ochronie na podstawie przepisów
szczególnych;
- ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60%
powierzchni działki;
4. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- dojazd na teren ogrodu z ulicy Markubowo
- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągu miejskiego na
warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo „Wodociągi
Kościerskie” w Kościerzynie;
- odprowadzenie ścieków do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo
„Wodociągi Kościerskie” w Kościerzynie;
- wody opadowe zagospodarować w granicach własnych działki,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN na
warunkach określonych przez GKE „Energa” – Zakład w
Kartuzach;
- ogrzewanie z własnego źródła ciepła z niskoemisyjnych nośników
energii,
- gromadzenie odpadów stałych w szczelnych pojemnikach na
terenie własnym działki, wywóz przez przedsiębiorstwo
specjalistyczne.
5. Zasady i warunki podziału nieruchomości:
- istniejący podział do zachowania;
- dopuszcza się scalenia i podział wtórny;

§5
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do:
1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna.

Publikacji uchwały na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.
4. Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów
przedstawiających zmianę w planie i wydawania z tych dokumentów na
wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach określonych w art. 30 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.

§6
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 5 ust. 1, 2 i 3, które
wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

Uzasadnienie
Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna w Kościerzynie, organ
doradczy Burmistrza Miasta, w sprawach zagospodarowania przestrzennego,
pozytywnie zaopiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ogrodu działkowego na działce nr 215/6 obręb 8 przy ulicy
Markubowo oraz stwierdziła zgodność jego rozwiązań z ustaleniami studium dla
miasta Kościerzyna.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

