
UCHWAŁA Nr 66/VI/2004
Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Kleszczewo, obejmującego działkę nr 146/13, 
na terenie Gminy Trąbki Wielkie

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym  (Tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  ,  poz.  1591,  z  późniejszymi 
zmianami) oraz zgodnie z art. 15, art. 17, art. 20, ust. 1, art. 29, art. 30 Ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: 
Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717)  Rada  Gminy  Trąbki  Wielkie  uchwala  co 
następuje:

§1
Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  wsi 
Kleszczewo, obejmującego działkę nr 146/13, na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

§2
Celem uchwalenia planu jest określenie zakresu i sposobu postępowania w sprawach 
przeznaczenia  terenów  na  określone  cele  oraz  ustalenie  zasad  ich 
zagospodarowania i  zabudowy, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój 
za podstawę tych działań.

§3
Ustala się podział obszaru objętego planem na strefy funkcyjne opisane w karcie terenu. 
Pod   pojęciem   strefy   rozumie   się   teren   wydzielony   liniami   rozgraniczającymi 
o  jednakowych  zasadach  zagospodarowania,  przeznaczonych  pod  określoną  grupę 
funkcji  oznaczoną odpowiednim symbolem literowym.  Karta terenu do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego:
1)NUMERY STREF: l.P, UR/MN; 2.ZL/WS; 3.ZTT
2)OZNACZENIA GEODEZYJNE I POWIERZCHNIA
dz. nr 146/13 Powierzchnia: 1,9 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
l.P,UR/MN  -  tereny  zabudowy  rzemieślniczo  -  produkcyjnej  z  dopuszczeniem  zabudowy 
mieszkaniowej związanej z funkcją wiodącą
2.ZL,WS - tereny obszarów leśnych z wodami otwartymi
3.ZTT - pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i budowli komunikacyjnych o znaczeniu 
lokalnym
4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
4.1. Ochronie podlega rzeźba terenu, zieleń wysoka oraz wody otwarte.
5)     ZASADY     OCHRONY     ŚRODOWISKA,     PRZYRODY     I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg i parkingów przed odprowadzeniem do 
cieków naturalnych lub systemu wiejskiej kanalizacji deszczowej muszą być podczyszczone w 
stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach.
52.Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. 
wykonanie   drenażu,    melioracji,    itp.)    biorąc  pod   uwagę   uwarunkowania terenów 
przyległych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji  robót budowlanych na istniejący 



drenaż  należy go bezwzględnie zachować  lub przełożyć  zachowując  spójność systemu 
drenażowego całego obszaru.
53.Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 
przed zaleganiem wód opadowych.
54.Należy   utrzymać   minimalny   procent   powierzchni   ekologicznej     czynnej,    tj.  
nieutwardzonej 20% (dotyczy terenów P,UR/MN)
55.Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach.
56.Makroniwelację  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum  w  zakresie  realizacji  obiektów 
kubaturowych
57.Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem 
Gminy Trąbki Wielkie 
58.Wszelkie  cieki  wodne  i  oczka  wodne  podlegają  ochronie,  konserwacji  i  udrożnieniu  z 
zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód
59.Zasięg  uciążliwości  dla  środowiska  prowadzonej  działalności  gospodarczej  winien  być 
bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada 
tytuł  prawny,  a  znajdujące  się  w  nim  pomieszczenia  przeznaczone  na  pobyt  ludzi, 
winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami 
510.Dla inwestycji  mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy wykonać 
raport oddziaływania na środowisko 
511.Prowadzona  działalność  nie  może  powodować  przekroczenia  standardów 
emisyjnych, a oddziaływanie instalacji lub urządzeń nie może powodować pogorszenia 
stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia łudzi
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
6.1. Nie określa się
7)    WYMAGANIA     WYNIKAJĄCE      Z     POTRZEB KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
7.1. Przestrzeń publiczną gminną stanowi strefa 3.ZTT
8)    PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
8.1. Powierzchnia zabudowy: do 70%pow. pokrycia działki.
8.2.   Max.  wysokość  zabudowy:  max.  wysokość  zabudowy  15  m,  nie  dotyczy 
elementów inżyniersko-technologicznych   (np.   komin),   których   wysokość   wynika 
z   procesów technologicznych
8.3.  Linia zabudowy: zachować nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu
9) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
ZAPISÓW
9.1. nie określa się.
10)  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  WARUNKI  SCALANIA  I  PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI
10.1. 1 działka budowlana
11)  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
11.1. nie określa się
12)  KOMUNIKACJA
12.1.    Dojazd  do  działki  z  istniejącej  drogi  wojewódzkiej  nr  226  na  warunkach 
określonych przez zarządcę tej drogi.
12.2. Parkingi zapewnić w granicach działki w ilości:
- 2 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej
- lub 2 miejsca postojowe / 10 zatrudnionych.
12.3.   Szerokość w liniach rozgraniczających pasa technicznego 3.ZTT- 10 m



13)  INFRASTRUKTURA
13.1. Woda: z istniejącego wodociągu wiejskiego.
13.2.  Ścieki  sanitarne:  do projektowanej  wiejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej;  dopuszcza się 
odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  do  zbiorników  bezodpływowych  z  udokumentowanym 
wywozem  ścieków  do  oczyszczalni  jako  rozwiązanie  tymczasowe  do  czasu  wykonania 
kanalizacji  sanitarnej;  z  chwilą  wybudowania  zbiorczej  kanalizacji  sanitarnej  należy  je 
bezwzględnie  zlikwidować,  a  obiekt  podłączyć  do  sieci;  ścieki  technologiczne  wymagają 
podczyszczenia    w    stopniu    zapewniającym    spełnienie    wymagań    określonych    w 
obowiązujących przepisach.
13.3.   Ścieki   deszczowe  :  powierzchniowo  na  tereny zieleni  w granicach  własnej  działki 
(dotyczy to wyłącznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz 
dla  terenów  o  korzystnych  warunkach  gruntowych)  wody  opadowe  z  powierzchni 
utwardzonych  (drogi,  parkingi,  place  manewrowe)  odprowadzić   systemem  kanalizacji 
deszczowej  lub  do  pobliskich  cieków  powierzchniowych  po  uprzednim podczyszczeniu  w 
stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach.
13.4.   Ogrzewanie:  systemem indywidualnym w oparciu  o  nieemisyjne  lub  nisko  emisyjne 
źródła ciepła
13.5. Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej.
13.6.   Utylizacja  odpadów  stałych:   wywóz przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwa  na 
wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina.
14)   SPOSÓB    TYMCZASOWEGO   ZAGOSPODAROWANIA,    URZĄDZANIA   I 
UŻYTKOWANIA
14.1. nie określa się
15)  STAWKA PROCENTOWA 15.1.- ....%
16)  INNE UWARUNKOWANIA
16.1.   Dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
16.2.   Każda  inwestycja  musi  być  poprzedzona  badaniami  geotechnicznymi  określającymi 
parametry techniczne i hydrotechniczne gruntu
16.3. Dopuszcza się zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg 
(stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
16.4.  Zabrania się lokalizowania obiektów w strefie uciążliwości od drogi wojewódzkiej 3 Om 
od zewnętrznej krawędzi jezdni; w przypadku zamierzeń inwestora zlokalizowania obiektów w 
strefie uciążliwości drogi, do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających 
przed hałasem i innymi uciążliwościami   wynikającymi  z sąsiedztwa drogi;  obowiązek ten 
dotyczy również następców prawnych właściciela terenu; Zarządca Drogi Wojewódzkiej Nr 226 
nie  będzie  ponosił  żadnych  kosztów  związanych  z  budową  i  eksploatacją  urządzeń 
zabezpieczających przed uciążliwościami od drogi.

§4
Stwierdza  się  zgodność  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  z  polityką 
przestrzenną  Gminy,  określoną  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Nr 5/II/2004 z dn. 27 lutego 2004 r.

§5
Integralną częścią uchwały jest część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§6
W okresie  wyłożenia  projektu  planu do publicznego wglądu i  w okresie  21 dni  po okresie 
wyłożenia nie wpłynęły uwagi do planu.

§7
W projekcie planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy.



§8
Zobowiązuje się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do:
1) przekazania  niniejszej  uchwały  Wojewodzie  Pomorskiemu  w  celu  ogłoszenia  jej  w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Trąbki Wielkie,
3) publikacji  niniejszej  uchwały,  wraz  z częścią  graficzną,  na  stronie  internetowej  Urzędu 

Gminy,
4) umożliwienia  zainteresowanym  osobom  wglądu  do  dokumentów przedstawiających 

plan   i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych  im 
wyrysów  i  wypisów na zasadach określonych w art.  30 ust.  2  wymienionej  ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym.

§9
Uchwała   wchodzi   w   życie   z   upływem  30   dni   od   ogłoszenia  jej    w   Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego,  z wyjątkiem § 8,  który wchodzi  w życie  z dniem 
podjęcia uchwały.

(-) Józef Sroka

Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie


