
Projekt wyłożenie 

UCHWAŁA NR …/…/2022  

RADY GMINY PRZYWIDZ  

z dnia …………. 2022r.  

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Pomlewo I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo , 

gmina Przywidz 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. 2021r., poz. 1372), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021r., poz. 741 ze zm.) 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I, 

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz uchwalonego 

uchwałą nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 r. ze zmianami. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I, dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, stanowiącą korektę zapisów 

odnośnie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, 

gmina Przywidz (Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24.04.2019r.).  

3. Zmianie ulega treść § 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

4. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) Załącznik   nr  1   -  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 

własnych gminy. 
3) Załącznik nr  3 - dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

§ 2. 

1. Do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, wprowadza się następujące 

brzmienie § 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

„1. Ustala się w celu ochrony ładu przestrzennego w obszarze planu realizację zasad 

zagospodarowania terenów i zasad dotyczących zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie 
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ustaleniami i warunkami. 

2. Projektowana zabudowa powinna prezentować wysoki standard i wysoką jakość rozwiązań 

architektonicznych: 

1) elementy architektury o wysokiej wartości estetycznej i użytkowej; 

2) kolorystyka elementów elewacyjnych i pokryć dachowych zharmonizowana z kolorystyką 

i fakturą naturalnych materiałów: 

a) dla elewacji budynków obowiązuje kolorystka naturalna w odcieniach beżu, szarości, 

brązu, bieli, oliwki, czerwonej cegły itp.; 
b)  dla pokryć dachowych obowiązują tonacje czerwieni, brązu, szarości, grafitu.  

c)  ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów”. 

 

2. Część graficzna (Załącznik Nr 1 do Uchwały) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, 

nie podlega zmianie. 

§ 3. 

 1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz. 

 

§ 5. 

Traci moc we fragmencie objętym zmianą niniejszego planu miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, 

gmina Przywidz (Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24.04.2019r.).  

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 
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Uzasadnienie do uchwały 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do 

ustanowienia którego, uprawnia Radę Gminy Przywidz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.).  

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I, dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz. Traci moc we fragmencie 

objętym zmianą niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz (Uchwała Nr 

VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24.04.2019r.).  

1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory 

architektoniczne i krajobrazowe (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2) 

W celu ochrony ładu przestrzennego w obszarze planu wprowadza się zasady 

zagospodarowania terenów i zasad dotyczących zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie 

ustaleniami i warunkami. Projektowana zabudowa powinna prezentować wysoki standard i 

wysoką jakość rozwiązań architektonicznych. 

2) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych (art. 1 ust. 2 pkt 3): 

Uzyskano zgody na odstąpienie od sporządzania Prognozy oddziaływania na środowisko do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska oraz od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (projekt) 

3) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dóbr kultury współczesnej (art. 

1 ust. 2 pkt 4): 

Nie dotyczy 

4) Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych (art. 1 ust. 2 pkt 5): 

Nie dotyczy. 

5) Walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6): 

Nie dotyczy. 

6) Prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7): 

Nie dotyczy. 

7) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8): 

Nie dotyczy. 

8) Potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt 9): 

Nie dotyczy.  
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9) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w szczególności sieci 

szerokopasmowych oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów 

zaopatrzenia ludności (art. 1 ust. 2 pkt 10 i 13): 

Nie dotyczy. 

10) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych (art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12): 

Sporządzając projekt planu Wójt Gminy Przywidz zrealizował w pełni procedurę określoną 

w art. 17 ustawy, w tym wszystkie dyspozycje dotyczące udziału w niej społeczeństwa. Wójt 

Gminy Przywidz w sposób zwyczajowo przyjęty: obwieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Przywidzu, zamieścił ogłoszenie w lokalnym wydaniu Dziennika Bałtyckiego oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy i na Bip o podjęciu przez Radę Gminy Przywidz 

uchwały nr XVII/205/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I, dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz.  

Do planu zostały złożone standardowe wnioski od organów uzgadniających i opiniujących. 

11)  Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego przy ustaleniach planu  (art. 1 ust. 3): 

Nie dotyczy.  

12)  Dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i maksymalne 

wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego (art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2): 

Nie dotyczy. 

13) Zapewnienie rozwiązań przestrzennych ułatwiających przemieszczanie się pieszych 

i rowerzystów (art. 1 ust. 4 pkt 3): 

Nie dotyczy. 

14) Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej (art. 1 ust. 4 pkt 4): 

Nie dotyczy.  

15) Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy (art. 15 ust.2): 

Gmina Przywidz podjęła uchwałę dotyczącą sporządzenia analizy zgodnie z art. 32 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której stwierdzono 

zgodność zamierzeń planistycznych z  analizą. 

16) Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust.3):  

Zmiana planu miejscowego nie będzie miała wpływu na bezpośredni wzrost dochodów 

gminy, ale przyczyni się do rozwoju zabudowy usługowej i produkcyjnej.  
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Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony w ustawowo określonym zakresie. 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu:  

W dniach: 08.02.2022r. –  01.02.2022r. 

Wyznaczono termin dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w dniu 09.02.2022r. 

W terminie do dnia 15.03.2022r. określonym dla składania uwag dotyczących projektu planu  

uwagi  nie/wpłynęły. 

Rada Gminy Przywidz, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu jednocześnie 

stwierdza zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz.  

Procedura planistyczna sporządzonego planu została przeprowadzona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy, a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne 

i formalne do jego uchwalenia. 

 

 

opracowali: Dorota Adamska, Katarzyna Miazga, Mateusz Sieńko 

wnioskodawca: Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz 

 


