UCHWAŁA Nr XXXVIII/282/98
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 18 czerwca 1998 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Luzino dotyczącej działek nr 167/11, 167/12, 167/13, 167/15 i część 167/17 w Luzinie
Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 3, w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, zm. z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 141, poz. 943)
oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (j.t. z 1996 r.
Dz. U. Nr 13, poz. 74, zm, z 1996 r. Nr 58, poz 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr
9 poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126)
Rada Gminy w Luzinie uchwala, co następuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXXVIII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115) ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami Rady Gminy Luzino Nr
XII/97/95 z dnia 1 sierpnia 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28, poz. 130) i Nr XXI/156/96 z dnia 2
lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 44, poz. 108) wprowadza się następującą zmianę:
Teren obejmujący działki nr: 167/11, 167/12, 167/13, 167/15 i część 167/17 w Luzinie
stanowiący dotychczas tereny rolne, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową i usługi.
1) Ustala się następujące zasady uŜytkowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
MN, UP1 (maks. 14 działek), MN, UP2 (maks. 19 działek), MN, UP3 (maks. 2 działki), MN,
UP4 (maks. 4 działki), MN, UP5 (maks. 6 działek), MN, UP6 (maks. 5 działek), MN, UP7
(maks. 4 działki) - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
- wysokość zabudowy - do 2,5 kondygnacji (do 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
- dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 25°-45°),
- minimalna powierzchnia działki - 700 m2; dopuszcza się korekty przebiegu linii podziału
wewnętrznego,
- powierzchnia zabudowy - do 30 % powierzchni działki,
- powierzchnia zabudowy usługowej - maks. 50 % powierzchni ogólnej budynków na kaŜdej
z działek,
- nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 12 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 10 226 (ul. Wilczka),
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej przebiegającej wzdłuŜ wschodniej granicy
terenu objętego planem,
- 6 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KD3, KD4 i
KD5 i ciągów pieszo-jezdnych KX1, KX2, KX3 i KX4,
- 8 m od linii elektroenergetycznej SN.
UK - teren obiektu sakralnego:
- powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki,
- nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 12 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 10 228 (ul. Wilczka),
- 8 m od linii elektroenergetycznej SN,

-

od strony terenów MN, UP4, MN, UP5 i MN, UP7 - zieleń, ogrodzenie lub zabudowa
ograniczające rozprzestrzenianie się uciąŜliwości.
KD1 - poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 10 226 (ul. Wilczka).
KD2 - poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej przebiegającej wzdłuŜ wschodniej granicy
terenu objętego planem.
KD3, KD5 - drogi dojazdowe:
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 10 m,
KD4 - drogi dojazdowe:
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 8 m,
KX1, KX2, KX3 i KX4 - ciągi pieszo-jezdne:
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 6 m.
2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
- wjazdy na teren MN, UP1 - z istniejącej drogi lokalnej przebiegającej wzdłuŜ wschodniej
granicy terenu i z projektowanych dróg dojazdowych KD3; z ciągów pieszo-jezdnych KX1
i KX2 - tylko do działek połoŜonych wewnątrz bloku,
- wjazdy na teren MN, UP2 - z istniejącej drogi lokalnej przebiegającej wzdłuŜ wschodniej
granicy terenu i z projektowanych dróg dojazdowych KD3; z ciągu pieszo-jezdnego KX3 tylko do działek połoŜonych wewnątrz bloku,
- wjazdy na teren MN, UP3 - z projektowanej drogi dojazdowej KD3,
- wjazdy na teren MN, UP4 - z projektowanych dróg dojazdowych KD3 i KD5 oraz z
istniejącej drogi wojewódzkiej nr 10 226 (tylko do 1 działki),
- wjazdy na teren MN, UP5 - z projektowanych dróg dojazdowych KD3, KD4 i KD5 oraz
ciągu pieszo-jezdnego KX4,
- wjazd na teren MN, UP6 - z istniejącej drogi lokalnej przebiegającej wzdłuŜ wschodniej
granicy terenu oraz z projektowanych dróg dojazdowych KD3 i KD4,
- wjazd na teren MN, UP7 z projektowanej drogi KD4 i ciągu pieszo-jezdnego KX4,
- wjazdy na teren UK - z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 10 226 (ul. Wilczka) i
projektowanej drogi dojazdowej KD5,
- miejsca parkingowe na terenie własnej działki,
- zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu wiejskiego,
- odprowadzenie ścieków:
- do układu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Luzinie,
- dopuszcza się gromadzenie ścieków sanitarnych (bez ścieków technologicznych) w
szczelnych zbiornikach bezodpływowych jako rozwiązanie tymczasowe, z
bezwarunkowym obowiązkiem podłączenia do kanalizacji sanitarnej z chwilą jej
wybudowania na przedmiotowym terenie,
- odprowadzenie wód opadowych:
- z dachów budynków - powierzchniowo do gruntu w granicach własnej działki,
- z powierzchni utwardzonych - przez separatory do gruntu lub rowów przydroŜnych,
- zaopatrzenie w gaz - za pośrednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z projektowanej
sieci gazu przewodowego,
- zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami technicznymi określonymi
przez uŜytkownika sieci i koncepcją zasilania w energię elektryczną; dopuszcza się
lokalizację stacji transformatorowej na terenach MN,UP1-7 i UK,
- zaopatrzenie w ciepło - rozwiązania indywidualne z preferencją wykorzystania gazu i oleju
z niską zawartością siarki,
- usuwanie odpadów stałych - na wysypisko śmieci.
3) Na terenach MN, UP1-7 zabudowa usługowa powinna być wyposaŜona w środki techniczne
ograniczające uciąŜliwość do poziomu określonego w przepisach o ochronie środowiska i w
Polskich Normach. UciąŜliwość obiektów nie moŜe przekroczyć granic poszczególnych
działek.

§2
Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu określonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej (scalonej) w skali
1:1.000, na której oznaczono:
a) linie rozgraniczające tereny o róŜnych funkcjach lub róŜnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podziału wewnętrznego,
d) granice opracowania planu.
§3
Ustala się stawkę procentową słuŜącą do naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości terenu
przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową i usługową na 30%.
§4
Zobowiązuje się Zarząd Gminy do:
1) przekazania niniejszej uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Luzinie,
3) umoŜliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i
wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) naleŜytego uwidocznienia w tekście planu wymienionego w § 1 zmiany wprowadzonej do
niego niniejszą uchwałą.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23,
poz. 115) oraz zmiany do tego planu zatwierdzone uchwałami Nr XII/90/95 Rady Gminy w Luzinie
z dnia 20 lipca 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28, poz. 130) i Nr XXI/156/96 z dnia 2 lipca 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 44, poz. 108) we fragmencie objętym granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Gdańskiego*, z wyjątkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
uchwały.
*

z dniem 1 stycznia 1999 r. właściwym organem promulgacyjnym jest Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
GMINA LUZINO WIEŚ LUZINO
DZIAŁKI nr 167/11, 167/12, 167/13, 167/15 i część 167/17
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(grafikę pominięto)

