
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 

wyłożenie do publicznego wglądu w terminie 25.08.2016r. – 22.09.2016r. 

 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr ___________ 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia _________________ 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 

1. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie w dniach od 25 sierpnia 2016 r. do 
22 września 2016 r. oraz w terminie przewidzianym na składanie uwag tj. do dnia 7 października 2016 r. do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęły / nie wpłynęły uwagi w trybie 
art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Zgłoszone uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Tczewa:  

a) 

b) 

3. Rada Miejska w Tczewie po przeanalizowaniu powyższych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 
rozstrzyga, że nie uwzględnia ich w planie. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tczewie 

 
Mirosław Augustyn 

 
 



projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 

wyłożenie do publicznego wglądu w terminie 25.08.2016r. – 22.09.2016r. 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr ___________ 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia _________________ 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Tczewie rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
zalicza się inwestycje wymienione w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza następujące nowe inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej zaliczane do zadań własnych gminy: 

a) budowę dróg i urządzeń komunikacyjnych:  

- budowę odcinka ulicy oznaczonej symbolem KDL.04 umożliwiającej połączenie komunikacyjne 
z sąsiednim terenem dawnego poligonu, o długości do 180 mb, oświetlenia tej ulicy oraz budowę w 
pasie drogowym ścieżki rowerowej oraz obustronnego chodnika, 

- budowę placów do zawracania samochodów na zakończeniu ulic oznaczonych symbolami: KDL.03, 
KDL.06 i KDL.07, 

- budowę ścieżki rowerowej o długości około 924 mb przebiegającej w pasie drogowym ulicy oznaczonej 
symbolem KDD.26, następnie przez teren oznaczony symbolem ZP.33.1, a następnie w pasie 
drogowym dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: KDW.26 i KDW.27, 

b) budowę sieci infrastruktury technicznej tj.: budowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej o długości do 
180 mb, budowę sieci wodociągowej o długości do 180 mb i sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 
180 mb w pasie drogowym nowego odcinka ulicy oznaczonej symbolem KDL.04. 

§ 2 

Inwestycje wymienione w § 1 ust. 2 należy realizować zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i aktualną 
wiedzą techniczną w okresie realizacji, w sposób nienaruszający ustaleń zmiany planu. 

§ 3 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, ujętych 
w zmianie planu, podlega przepisom o finansach publicznych oraz przepisom o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Tczewie 
 

Mirosław Augustyn 

 

 

 


