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UCHWA£A Nr XV/96/2000
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i urz¹dzenia produkcji gospodarki rolnej zwierzêcej dzia³ki nr 427/2 i czêci dzia³ki nr 429 w Konarzynach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) i art. 26 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz.
412, Nr 111, poz. 1279,; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada
Gminy, uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i urz¹dzenia produkcji gospodarki rolnej zwierzêcej w Konarzynach
jako zmianê planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Konarzyny, uchwalonego uchwa³¹ Nr XV/52/86 Rady Narodowej w Konarzynach z dnia 3 padziernika 1986 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1991 r. Nr 2, poz. 2 z pón. zm.),
w granicach okrelonych na rysunku planu w skali
1:500, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, zwany dalej planem.
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Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 427/2 i czêci dzia³ki
nr 429 po³o¿ony w po³udniowej czêci wsi przy ulicy
Szkolnej, na pó³noc od Jeziora Bublik.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy
mieszkaniowej i urz¹dzeñ produkcji gospodarki rolnej zwierzêcej oznaczony na rysunku planu literami
M, RPZ.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) granica strefy ochronnej Jeziora Bublik.
§ 5.Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno- wysokociowej w
skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
5) numerze dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ numer
wed³ug rejestru ewidencji gruntów.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§ 6.1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i urz¹dzeñ produkcji gospodarki rolnej zwierzêcej, oznaczony na rysunku planu literami M, RPZ.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ dla zaspokojenia potrzeb
w³asnych inwestora;
2) dzia³alnoæ produkcyjn¹ zwi¹zan¹ z ubojem i
przetwórstwem miêsnym o poziomie produkcji
4,5 t miêsa/dobê, spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony
w ust. 3;
3) rozbudowê lub przebudowê istniej¹cych budynków mieszkalnego i produkcyjnego;
4) realizacjê nowej zabudowy dla potrzeb produkcji;
5) remonty i modernizacjê istniej¹cych budynków;
6) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu od ulicy Szkolnej oraz drogi dojazdowej do Jeziora Bublik
(dzia³ka nr 427/3).
3. Dzia³alnoæ produkcyjna prowadzona na terenie,
o którym mowa w ust. 1, musi spe³niaæ wymóg
zastosowania technologii umo¿liwiaj¹cej zachowanie poza granicami zewnêtrznymi terenu norm
prawnych wymaganych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej (uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci produkcyjnej nie mo¿e wykraczaæ poza te granice) oraz nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla
funkcji mieszkaniowej na terenie w³asnym inwestora.

Poz. 15

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1, nakazuje siê:
1) dostosowaæ rozwi¹zania technologiczne i produkcyjne do spe³nienia wszystkich warunków okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach weterynaryjno
 sanitarnych dla ubojni i zak³adów przetwórstwa
miêsnego;
2) uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê;
3) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci
uzbrojenia terenu;
4) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodu u¿ytkowników sta³ych i miejsca
postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo w iloci niezbêdnej dla zamierzonej wielkoci produkcji;
5) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z wyj¹tkiem poprodukcyjnych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka
odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach;
6) gromadziæ odpady poprodukcyjne w obudowach
ch³odzonych do czasu wywiezienia ich do miejsca
utylizacji;
7) wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku;
8) pozostawiæ co najmniej 20% powierzchni terenu ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
9) wprowadziæ pas izolacyjny drzew i krzewów wokó³
granic terenu oraz zastosowaæ zieleñ i inne os³ony
izolacyjne wokó³ obiektów  zaleca siê posadzenie
drzew od strony po³udniowej w bezporednim s¹siedztwie projektowanej ubojni, aby jak najszybciej
przes³oni³y bry³ê budynku.
5. Na terenie okrelonym w ust. 1 nale¿y uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia tego
terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu Nr 9 Okolice Jezior Krêpsko i Szczytno.
6. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ projektowanych budynków nie mo¿e przekroczyæ II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe);
2) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu po³aci 50° lub w uzasadnionych przypadkach  ze
wzglêdu na proporcje budynku  wielospadowe o
nachyleniu po³aci j.w.;
3) zaleca siê stosowanie tradycyjnych miejscowych
materia³ów budowlanych i wykoñczeniowych oraz
istniej¹cych regionalnych i miejscowych wzorów stylistycznych (w szczególnoci w zakresie detalu architektonicznego).
§ 7.1. Ustala siê wymagania w zakresie obrony cywilnej:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny;
2) w planowanych do realizacji budynkach uwzglêdniæ lokalizacjê schronów lub ukryæ;
3) uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnej w celu
zapewnienia niezbêdnej iloci wody w warun-
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2.

§ 8.1.
2.

3.

4.

kach specjalnych, tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ
lub wojny;
4) planowane do realizacji zaplecza socjalno  sanitarne (natryski, ³anie pracownicze) itp. projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO) i Punkt Odka¿ania
Transportu (POT);
5) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.
Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt pkt 1 ¸ 4,
nale¿y realizowaæ w zale¿noci od potrzeb  konieczne jest wyst¹pienie do w³aciwego organu
administracji o szczegó³owe wytyczne do ka¿dego
zadania inwestycyjnego.
Zaopatrzenie w wodê dwustronnie z wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
Odprowadzenie cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej po ich mechanicznym podczyszczeniu. Podczyszczalnia cieków musi byæ dostosowana do poziomu produkcji o wielkoci przerobu 4,5 ton miêsa na dobê. Podczyszczone cieki
musz¹ odpowiadaæ normom dopuszczaj¹cym do
dalszego oczyszczania. Zakaz stosowania szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystoci ciek³ych.
Pobór energii elektrycznej z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej n.n. na warunkach przy³¹czenia
do sieci okrelonych przez gestora sieci  dla zasilania w energiê elektryczn¹ projektowanych obiektów inwestor wyst¹pi z wnioskiem do gestora sieci o podanie warunków przy³¹czenia.
Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków (w tym
uzyskiwanie pary dla celów technologicznych) nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
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UCHWA£A Nr XXVI/177/2000
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu powiatu
kwidzyñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
pón. zm.) i § 83 Statutu Powiatu Kwidzyñskiego (Uchwa³a
Nr II/12/98 Rada Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 14 grudnia 1998 r. Dz U.W.P Nr 4 poz.9) Rada Powiatu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany w nastêpuj¹cych paragrafach:
1) w § 44 w ust. 5 skrela siê kropkê i dodaje siê wyrazy
... nie dotyczy to Komisji Etyki,
2) w § 71 ust. 2 w pkt 4 skrela siê wyraz ponadpodstawowe i wpisuje siê w to miejsce ...ponadgimnazjalne,
w § 71 ust. 1 pkt 6 skrela siê dotychczasowy zapis i
wpisuje siê w to miejsce Powiatowy Zak³ad Obs³ugi
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ... dodaje siê
pkt 8 w brzmieniu Powiatowy Urz¹d Pracy,
3) w § 77 ust. 2 po przecinku skrela siê wyrazy ... na 5
tygodni przed planowan¹ sesj¹ w sprawie, w to miejsce wpisuje siê ... w terminie do dnia 31 marca nastêpnego roku, dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud¿etu w
terminie do dnia 30 kwietnia roku nastêpnego po roku
sprawozdawczym i podejmuje uchwa³ê w sprawie
udzielenia absolutorium zarz¹du powiatu.
§2
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 9.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Konarzyny, uchwalonego uchwa³¹ Nr XV/52/86 Rady Narodowej w Konarzynach z dnia 3 padziernika 1986 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1991 r. Nr 2, poz. 2 z pón. zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu.
§ 10.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 1%.
§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
M. Górski
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UCHWA£A Nr XXIV/351/2000
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, obejmuj¹cego dzia³ki nr 90/6 i 90/7 po³o¿one we wsi £apalice.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, zm;
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
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z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126; z 200 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Miejska w Kartuzach na
wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 50, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci po³o¿onych we wsi £apalice, oznaczonych jako:
 dzia³ka nr 90/6, przeznaczona dotychczas pod u¿ytkowanie rolnicze  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi oraz
 dzia³ka nr 90/7, przeznaczona dotychczas pod u¿ytkowanie rolnicze  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹.

2.

3.
4.

5.

§2
1. Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi  0%.
Rozdzia³ II
Przepisy ogólne
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki planu zagospodarowania przestrzennego (rys. nr 1 i rys. nr 2) w skali
1:500 obejmuj¹ce obszar okrelony w § 1, stanowi¹ce
za³¹czniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunków planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary, dla których obowi¹zuj¹ odrêbne ustalenia planu,
c) symbole obszarów,
d) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolem 1 MN oraz na rysunku planu nr 2 symbolem 2 MN/U
ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Funkcja terenu.
Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

6.

Poz. 17

 obszar 1 MN  przeznaczony pod zabudowê jednorodzinn¹ mieszkaniow¹, wolnostoj¹c¹,
 obszar 2 MN/U  przeznaczony pod zabudowê jednorodzinn¹ mieszkaniow¹, wolnostoj¹c¹ z dopuszczeniem towarzysz¹cej funkcji us³ugowej nieuci¹¿liwej, wbudowanej w budynek mieszkalny.
Zasady parcelacji terenu.
Dopuszcza siê wydzielenie jednej dzia³ki budowlanej
w obszarze 1 MN oraz jednej dzia³ki budowlanej w
obszarze 2 MN/U; powierzchnia dzia³ki budowlanej powinna obejmowaæ ca³y obszar w liniach rozgraniczaj¹cych.
Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowalnej  maks.
15% powierzchni dzia³ki.
Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe,
b) maks. wysokoæ budynku od powierzchni terenu do
kalenicy w ¿adnym punkcie obrysu budynku nie
mo¿e przekroczyæ 10,0 m,
c) maks. poziom posadowienia parteru + 0,6 m nad
poziomem terenu,
d) ze wzglêdu na wystêpuj¹ce spadki terenu, mo¿liwe
jest wykszta³cenie w terenie dzia³ki tarasu pod posadowienie budynku,
e) dach dwuspadowy, k¹t nachylenia po³aci dachowych: zbli¿ony do 45°,
f) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu.
Obs³uga komunikacyjna:
a) obs³uga komunikacyjna odbywaæ siê z dróg przyleg³ych,
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
zostaæ spe³nione w obrêbie dzia³ki budowlanej.
Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego, krajobrazu i warunków konserwatorskich:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów
po³o¿onych w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w planie ochrony Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego (zgodnie z rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 i Nr 12/98),
b) projekt zabudowy i zagospodarowania dzia³ki powinien uzyskaæ pozytywne uzgodnienie z Zarz¹dem
KPK na etapie koncepcji; zalecane jest nawi¹zanie
w formie architektonicznej budynków do stylistyki
regionalnej  kaszubskiej,
c) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie,
d) zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
e) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z decyzj¹ Nr 0-V 7726/1/93 z dnia
6 sierpnia 1993 r. Wydzia³y Ochrony rodowiska
Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
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Poz. 17, 18
§5

Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KX ustala siê nastêpuj¹ce regulacje:
 obszar przeznaczony pod dojazd  ci¹g pieszo-jezdny (poszerzenie dojazdu istniej¹cego do szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8,0 m).
§6
Ustalenia zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie  indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
2. Elektroenergetyka  przy³¹cza kablowe z istniej¹cych
sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad
Energetyczny w Kartuzach.
3. Gospodarka odpadami  zgodnie z ustaw¹ o odpadach; odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach, powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
4. Pod³¹czenie telefonów  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci.
5. Gospodarka wodno  ciekowa:
a) zasilanie w wodê  z gminnej sieci wodoci¹gowej
 na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody,
b) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej
dzia³ki, wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne
byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo
do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu
realizacji systemów docelowych mo¿liwa jest utylizacja cieków z zastosowaniem przydomowej
oczyszczalni z rozs¹czkowaniem oczyszczonych
cieków nas terenie w³asnej dzia³ki pod warunkiem spe³nienia wymagañ jakim powinny odpowiadaæ cieki bytowo  gospodarcze odprowadzone do ziemi, je¿eli istniej¹ ku temu odpowiednie warunki hydrogeologiczne.
Je¿eli te warunki nie s¹ spe³nione  do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem
odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
6. Gazownictwo  budynki zaleca siê dostosowaæ do
mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewentualnie w dalszym etapie sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§7
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie komptenecje lub
nazwy organów w³adz samorz¹dowych lubh pañstwowych wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹z-
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ki i zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo
powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§8
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pón. zm.).
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 8 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr VIII/80/2000
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Ziemi Gdañskiej w Pszczó³kach.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62.
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.
1041) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Likwiduje siê Szko³ê Podstawow¹ Nr 1 im. Bohaterów
Ziemi Gdañskiej w Pszczó³kach, ul. Pomorska 25.
§2
Postêpowanie likwidacyjne zostanie zakoñczone z
dniem 31 sierpnia 2001 r.
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§3
Pocz¹wszy od roku szkolnego 2001/2002 nie dokonuje
siê naboru do klas I.
§4
Obwód szko³y przejmuje Szko³a Podstawowa Nr 2 im.
Bohaterów Ziemi Gdañskiej w Pszczó³kach, ul. Szkolna 4.
Szko³a ta, przeprowadzi nabór uczniów do klas pierwszych, rozpoczynaj¹cych naukê w roku szkolnym 2001/
2002 i przyjmie uczniów likwidowanej szko³y.

Poz. 18, 19, 20, 21

6) Publiczne Gimnmazjum w Pszczó³kach:
obwód szko³y obejmuje teren wsi Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Pszczó³ki, Rêbielcz, Ró¿yny, Skowarcz,
Ulkowy, ¯elis³awki.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§6
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr VIII/81/2000
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów w
gminie Pszczó³ki.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62.
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.
1041) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych
i gimnazjum oraz granic ich obwodów w gminie Pszczó³ki, od roku szkolnego 2001/2002, który obejmuje
nastêpuj¹ce szko³y:
1) Szko³a Podstawowa w Kolniku:
obwód szko³y obejmuje teren wsi Kolnik,
2) Szko³a Podstawowa w ¯elis³awkach:
obwód szko³y obejmuje teren wsi Rêbielcz, ¯elis³awki,
3) Szko³a Podstawowa w Skowarczu:
obwód szko³y obejmuje teren wsi Skowarcz,
4) Szko³a Podstawowa w Ró¿ynach:
obwód szko³y obejmuje teren wsi Ró¿yny, Kleszczewko,
5) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Pszczó³kach:
obwód szko³y obejmuje teren wsi Pszczó³ki, Ostrowite, Ulkowy oraz Kolnik, Rêbielcz, ¯elis³awki, Skowarcz, Ró¿yny, Kleszczewko: klasy IV-VI,
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UCHWA£A Nr XXX/316/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie w³¹czenia ulicy Mazowieckiej do obwodów
szkolnych miasta Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62. poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada
Miejska w Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 9 im. Kapitana
¯eglugi Wielkiej Karola Olgierda Borchardta, ustalonego
uchwa³¹ Nr VIII/65/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 marca 1999 .r w sprawie okrelenia obwodów szkó³ podstawowych oraz obwodu Gimnazjum Nr 2 w Rumi, ustalonego uchwa³¹ Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia
4 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodów gimnazjum w Rumi w³¹cza siê nowopowsta³¹ ulicê Mazowieck¹.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Mieskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XXIV/173/2000
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Karsin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
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Poz. 21, 22

poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62. poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy w
Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§ 80 ust. 1 Statutu Gminy Karsin, otrzymuje treæ:

§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

§1
§ 80 ust. 1  Na zaproszenie Przewodnicz¹cego Komisji, Zarz¹du Gmny w posiedzeniach Komisji, Zarz¹d Gminy, w tym równie¿ w posiedzeniach zamkniêtych mog¹
uczestniczyæ radni nie bêd¹cy cz³onkami. Mog¹ oni sk³adaæ wnioski, zabraæ g³os w dyskusji bez prawa udzia³u w
g³osowaniu.

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 5/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 stycznia 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 3 lutego 2001 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Lichnowy informacji o granicach
okrêgów wyborczych Nr 1 i
2, liczbie radnych wybieranych w tych okrêgach oraz
o siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej

do 8 lutego 2001 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych
w okrêgach wyborczych
Nr 1 i 2

do 23 lutego 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji
Wyborczej list kandydatów na
radnych wybieranych w okrêgach wyborczych Nr 1 i 2

do 4 marca 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1 na czas
przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy informacji o numerze i granicach
obwodu g³osowania oraz o
siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla
przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 10 marca 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wy-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
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ZARZ¥DZENIE Nr 5/01
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Lichnowach w okrêgach wyborczych Nr 1 i 2.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Lichnowach w nastêpuj¹cych okrêgach wyborczych:
1) Nr 1  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Edwarda Linknera wskutek jego mierci,
2) Nr 2  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Jacka Giere³³o wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu,
stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXI/61/2000 z
dnia 28 grudnia 2000 r.
§2
W wyborach wybieranych bêdzie w okrêgach wyborczych Nr 1 i 2  po jednym radnym.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 25 marca 2001 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

Treæ czynnoci
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borczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w okrêgach wyborczych Nr 1 i 2 wybieranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych
do 11 marca 2001 r.

Poz. 22

24 marca 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej spisu wyborców

25 marca 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
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