Dot. dz. ew. nr 1/7 w obrębie Tczew 7 w gminie Tczew

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa (uchwała nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej z
dnia 27.01.2005r.) zmieniony uchwałą Rady Miejskiej XL/355/2009 z dnia 30.12.2009r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, zwany dalej Planem, obejmuje obszar 2226,0 ha
w granicach administracyjnych miasta, z wyłączeniem:
 terenów zamkniętych zgodnie z decyzją Nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.12.2000 r.,
przez które przebiegają linie kolejowe, wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 do chwały oraz wyznaczonych na
rysunku Planu symbolem Z2, o łącznej powierzchni 141,43 ha
Dla strefy zamkniętej, w której wydzielono trzy jednostki urbanistyczne, oznaczone na rysunku planu symbolami Z1,
Z2, Z3 nie ustala się zasad zagospodarowania.

Działka 1/7 powstała z podziału dz. nr 1/1
zmiana zatwierdzona uchwałą XL/355/2009 z dnia 30.12.2009

OZNACZENIE : TEREN ZAMKNIĘTY

§7
1. Na obszarze opracowania planu znajdują się następujące tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na
podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązują następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów i
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na obszarze objętym planem oraz na obszarze graniczącym z obszarem objętym planem występują obszary
kolejowe i infrastruktura kolejowa - w sąsiedztwie których obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z pózn. zm.), rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a tak3e sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odsnie3nych oraz
pasów przeciwpo3arowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955);
2) na obszarze objętym uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu występuje teren zamknięty, w
rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz.
2027, z pózn. zm.).

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u3ytkowaniu, je3eli takie występują,
określono w kartach terenów w §12.

