Uchwała nr LVII/404/ 06
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 2006-09-27
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
"Tysiąclecia II" w Kościerzynie
Podstawa: art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art.14
ust.8, art.15, art.16 ust.1, art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
stwierdza się zgodność projektu planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta
Kościerzyna Nr IV/17/02 z dnia 18 grudnia 2002 roku;
§2
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla
„Tysiąclecia II” w Kościerzynie na działkach:
część działki nr 171 obręb 5 przy ulicy Heykego;
działki od nr 168/5 do nr 168/9 obręb 5 przy ulicy Piłsudskiego;
działki nr 168/17 i nr 168/18 obręb 5 przy ulicy Piłsudskiego;
§3
Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej i na rysunku planu.
Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
Załączniki nr 1a, 1b i 1c – rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których następujące oznaczenia graficzne rysunku są
obowiązującymi ustaleniami planu:
- granice opracowania planu;
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
- nieprzekraczalne linie zabudowy;
- symbole literowe oznaczające sposób użytkowania terenu;
Załącznik nr 2. – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Załącznik nr 3. – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
§4
OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU
Ustalenia dla obszaru części działki nr 171 są następujące:
obszary 01, 02, 03, 04, 05 - MN
funkcja : MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1. Przeznaczenie terenu:
Obszar objęty planem przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
· podstawową formą zabudowy jest wolnostojący, parterowy, jednorodzinny budynek mieszkalny;
· dopuszcza się podpiwniczenie, użytkowe wykorzystanie poddasza oraz przeznaczenie części
parteru na usługową działalność gospodarczą;
· na terenie działki dopuszcza się lokalizację wolnostojących parterowych budynków
gospodarczych i garaży;
· architektura tych obiektów kształtowana indywidualnie stanowić winna harmonijną, całość z
budynkiem głównym poprzez zastosowanie pokrewnych materiałów, wspólnych form geometrii
dachu oraz elementów małej architektury i detalu architektonicznego;
· pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych
elementów dachówkopodobnych;
· dopuszcza się ogrodzenie proste z materiałów trwałych o wysokości 1,2 do 1,5 m obsadzone od
strony posesji żywopłotem;
· nie dopuszcza się stosowania prefabrykowanych żelbetowych ogrodzeń działki;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
wymaga się zachowania i uzupełnienia istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i
krzewów;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
· nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii granicznej wewnętrznych dróg
dojazdowych;
· powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
· powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% całkowitej powierzchni działki;
· wysokość budynku mieszkalnego mierzona od poziomu posadzki parteru do kalenicy nie większa
niż 8,5 m ;
· wysokość posadowienia posadzki parteru, mierzona przy głównym wejściu nie większa niż 60 cm;
· szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m;
· dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 30º do 45º i kierunku kalenicy głównej
równoległym do drogi;
7. Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
· teren nie wymaga scaleń, podziału dokonać zgodnie z rysunkiem planu na zasadach określonych w
przepisach o gospodarce nieruchomościami;
· dopuszcza się korektę przebiegu granic wewnętrznego podziału określonych na rysunku planu
linią przerywaną pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów;
· powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 600 m2;
· szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 18 m;
· kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 900 z tolerancją do 100 ;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
· dojazd do działek z ulicy Piłsudskiego drogami wewnętrznymi dz. nr 169/7, 169/15 i 169/22;
· parkowanie na terenie własnym działki;
· zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego na warunkach określonych przez gestora sieci;
· odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez
gestora sieci;
· odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej; do czasu jej wybudowania wody
opadowe odprowadzać powierzchniowo w granicach własnych działek;
· zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączem kablowym z sieci NN na warunkach określonych
przez gestora sieci;

· ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii
lub z ciepłowni lokalnych;
· gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy
zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 30%.
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową;
obszary: 06, 07 KDW
funkcja : KDW – droga wewnętrzna
1. Przeznaczenie:
obsługa komunikacyjna zespołu zabudowy mieszkaniowej poprzez połączenie istniejących
odcinków drogowych dz. nr 169/7 z nr 173/1 oraz dz. nr 169/15 z projektowanym przedłużeniem na
działce nr 178; ;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
· odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych należy zabezpieczyć w sposób
chroniący teren przed erozją;
· między krawężnikiem jezdni a chodnikiem przewidzieć pas zieleni;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:
nie występują;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
· szerokość pasa drogowego 12,0 m;
· jezdnia o nawierzchni utwardzonej, szerokość jezdni 6,0 m;
· chodniki obustronne o szerokości 1,5 m;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
· odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych przez separator do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci;
· zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych przyłączem kablowym z sieci NN
na warunkach określonych przez gestora sieci;
· dopuszcza się prowadzenie podziemnych elementów infrastruktury w pasie drogowym;
· gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy
zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 0 %;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
nie dotyczy;
obszary: 08, 09, 10 KDW
funkcja : KDW – droga wewnętrzna
1. Przeznaczenie:
obsługa komunikacyjna zespołu zabudowy mieszkaniowej
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych należy zabezpieczyć w sposób
chroniący teren przed erozją;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:
nie występują;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
· szerokość pasa drogowego 10,0 m;
· jezdnia o nawierzchni utwardzonej, szerokość jezdni 5,0 m;
· chodniki obustronne o szerokości 1,5 m;
· geometria skrzyżowań - skrzyżowania zwykłe;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
· odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych przez separator do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci;
· zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych przyłączem kablowym z sieci NN
na warunkach określonych przez gestora sieci;
· dopuszcza się prowadzenie podziemnych elementów infrastruktury w pasie drogowym;
· gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy
zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 0 %;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

nie dotyczy;
obszar: 11 KD- D
funkcja : KD-D – droga publiczna klasy D (droga dojazdowa)
1. Przeznaczenie:
obsługa komunikacyjna zespołu zabudowy mieszkaniowej;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
· odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych należy zabezpieczyć w sposób
chroniący teren przed erozją;
· między krawężnikiem jezdni a chodnikiem przewidzieć pasy zieleni;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:
nie występują;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
· szerokość pasa drogowego 15,0 m;
· jezdnia o nawierzchni utwardzonej, szerokość jezdni 7,0 m;
· chodniki obustronne o szerokości 1,5 m;
· ścieżka rowerowa jednostronna o szerokości 1,5 m;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
· odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych przez separator do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci;
· zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych przyłączem kablowym z sieci NN
na warunkach określonych przez gestora sieci;
· dopuszcza się prowadzenie podziemnych elementów infrastruktury w pasie drogowym;
· gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy
zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 0 %;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
nie dotyczy;
Ustalenia dla obszaru działki nr 168/5 - 9 są następujące:
obszar: 01- MN
funkcja : MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1. Przeznaczenie terenu:
Obszar objęty planem przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
· podstawową formą zabudowy jest wolnostojący, parterowy, jednorodzinny budynek mieszkalny;
· dopuszcza się podpiwniczenie, użytkowe wykorzystanie poddasza oraz przeznaczenie części
parteru na usługową działalność gospodarczą;
· na terenie działki dopuszcza się lokalizację wolnostojących parterowych budynków
gospodarczych i garaży;
· architektura tych obiektów kształtowana indywidualnie stanowić winna harmonijną, całość z
budynkiem głównym poprzez zastosowanie pokrewnych materiałów, wspólnych form geometrii
dachu oraz elementów małej architektury i detalu architektonicznego;
· pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych
elementów dachówkopodobnych;
· dopuszcza się ogrodzenie proste z materiałów trwałych o wysokości 1,2 do 1,5 m obsadzone od
strony posesji żywopłotem;
· nie dopuszcza się stosowania prefabrykowanych żelbetowych ogrodzeń działki;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
· wymaga się zachowania i uzupełnienia istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
· nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii granicznej wewnętrznych dróg
dojazdowych;
· powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
· powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% całkowitej powierzchni działki;
· wysokość budynku mieszkalnego mierzona od poziomu posadzki parteru do kalenicy nie większa
niż 8,5 m ;
· wysokość posadowienia posadzki parteru, mierzona przy głównym wejściu nie większa niż 60 cm;
· szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m;
· dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 30º do 45º i kierunku kalenicy głównej
równoległym do drogi;
7. Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów na podstawie przepisów
odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
· dopuszcza się scalenie i wtórny podział na zasadach określonych w przepisach o gospodarce
nieruchomościami;
· powierzchnia pojedynczej działki nie mniejsza niż 500 m2;
· szerokość pojedynczej działki nie mniejsza niż 18 m2;
· kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 900;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
· dojazd do działek z istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej dz nr 168/15 ;
· parkowanie na terenie własnym działki;
· zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego na warunkach określonych przez gestora sieci;
· odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez
gestora sieci;
· odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej; do czasu jej wybudowania wody
opadowe odprowadzać powierzchniowo w granicach własnych działek;
· zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączem kablowym z sieci NN na warunkach określonych
przez gestora sieci;
· ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii
lub z ciepłowni lokalnych;

· gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy
zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 30%.
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
· przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową;
· przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych, jak dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową;
Ustalenia dla obszaru działek nr 168/17 i 168/18
obszary: 01, 02- MN
funkcja : MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1. Przeznaczenie terenu:
Obszar objęty planem przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
· podstawową formą zabudowy jest wolnostojący, parterowy, jednorodzinny budynek mieszkalny;
· dopuszcza się podpiwniczenie, użytkowe wykorzystanie poddasza oraz przeznaczenie części
parteru na usługową działalność gospodarczą;
· na terenie działki dopuszcza się lokalizację wolnostojących parterowych budynków
gospodarczych i garaży;
· architektura tych obiektów kształtowana indywidualnie stanowić winna harmonijną, całość z
budynkiem głównym poprzez zastosowanie pokrewnych materiałów, wspólnych form geometrii
dachu oraz elementów małej architektury i detalu architektonicznego;
· pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych
elementów dachówkopodobnych;
· dopuszcza się ogrodzenie proste z materiałów trwałych o wysokości 1,2 do 1,5 m obsadzone od
strony posesji żywopłotem;
· nie dopuszcza się stosowania prefabrykowanych żelbetowych ogrodzeń działki;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
wymaga się zachowania i uzupełnienia istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i
krzewów;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
· nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii granicznej wewnętrznych dróg
dojazdowych;
· powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
· powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% całkowitej powierzchni działki;
· wysokość budynku mieszkalnego mierzona od poziomu posadzki parteru do kalenicy nie większa
niż 8,5 m ;
· wysokość posadowienia posadzki parteru, mierzona przy głównym wejściu nie większa niż 60 cm;

· szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m;
· dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 30º do 45º i kierunku kalenicy głównej
równoległym do drogi;
7. Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
· teren nie wymaga scaleń, podziału dokonać zgodnie z rysunkiem planu na zasadach określonych w
przepisach o gospodarce nieruchomościami;
· dopuszcza się korektę przebiegu granic wewnętrznego podziału określonych na rysunku planu
linią przerywaną pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów;
· powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 600 m2;
· szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 18 m;
· kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 900 z tolerancją do 100 ;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
· dojazd do działek z istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej dz nr 168/25 ;
· parkowanie na terenie własnym działki;
· zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego na warunkach określonych przez gestora sieci;
· odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez
gestora sieci;
· odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej; do czasu jej wybudowania wody
opadowe odprowadzać powierzchniowo w granicach własnych działek;
· zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączem kablowym z sieci NN na warunkach określonych
przez gestora sieci;
· ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii
lub z ciepłowni lokalnych;
· gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy
zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 30%.
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową;
§5
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kościerzyna do:
a. przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w
celu oceny zgodności z prawem;
b. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Kościerzyna;
c. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Miasta
Kościerzyna;

§6
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann
UZASADNIENIE
Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie opracowania zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "TYSIĄCLECIA II" w Kościerzynie przedkłada
się Radzie Miasta do uchwalenia opracowany projekt zmian.

