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§7

POROZUMIENIE
z dnia 24 sierpnia 2000 r.
zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim
a Gmin¹ Miasta Gdynia

Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.
578, Nr 155, poz. 1014),
pomiêdzy Powiatem Lêborskim, reprezentowanym
przez Zarz¹d Powiatu Lêborskiego, w imieniu którego
dzia³aj¹:
1. Starosta Lêborski  Witold Piórkowski
2. Wicestarosta Lêborski  Andrzej Bladoszewski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Maria Praniewska zwanym dalej Powiatem, a
Gmin¹ Miastem Gdynia, reprezentowan¹ przez Zarz¹d
Miasta Gdynia, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Wiceprezydent Miasta Gdyni  Jerzy Miotke
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni  Ewa £owkiel
zwan¹ dalej Gmin¹ o nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest podjêcie nauki w systemie kursowym, przez uczniów klas II i III oddzia³ów wielozawodowych szkó³ zawodowych Powiatu w roku szkolnym 1999/2000 w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania
Zawodowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a, zwanym
dalej WODZ, przyjmuj¹c stawkê 150 z³ za ucznia kursu I
stopnia i 225 z³ za ucznia II stopnia.
§2
Teoretyczn¹ naukê zawodu w systemie kursowym w
WODZ w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca
2000 r. odby³o 100 uczniów kursów I stopnia i 53 uczniów
kursów II stopnia, w zawodach, których wykaz stanowi
za³¹cznik nr 1* do niniejszego porozumienia.
§3
1. Powiat przeka¿e Gminie kwotê w wysokoci 26.925 z³
(s³ownie z³otych: dwadziecia szeæ tysiêcy dziewiêæset dwadziecia piêæ) za naukê 153 uczniów.
2. rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego
§ zostan¹ przekazane w terminie do 10 wrzenia 2000 r.,
na konto Gminy:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Bank Komunlany
S.A. O/Gdynia 14401026-114000-36009.

§8
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent
J. Miotke

Starostwo Powiatowe
w Lêborku
Wicestarosta
A. Bladoszewski
Skarbnik Powiatu
M. Praniewska

120
POROZUMIENIE
z dnia 28 grudnia 2000 r.
zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim
a Powiatem ¯arskim
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.
578, Nr 155, poz. 1014),
pomiêdzy Powiatem Lêborskim, reprezentowanym
przez Zarz¹d Powiatu Lêborskiego, w imieniu którego
dzia³aj¹:
1. Starosta Lêborski  Witold Piórkowski
2. Wicestarosta Lêborski  Andrzej Bladoszewski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Maria Praniewska zwanym dalej Przekazuj¹cym, a
Powiatem ¯arskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu ¯arskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta  Marek Cielak
2. Wicestarosta  El¿bieta Koralewska
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Ma³gorzata Walczak
zwan¹ dalej Przejmuj¹cym o nastêpuj¹cej treci:
§1

Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na nastêpne lata.

Przedmiotem porozumienia jest podjêcie nauki w systemie kursowym przez uczniów klas II oddzia³ów wielozawodowych szkó³ zawodowych Powiatu Lêborskiego w
roku szkolnym 2000/2001 w Orodku Dokszta³cania Zawodowego przy ZSZ w ¯arach, ul. Zielonogórska 23, zwanym dalej ODZ, przyjmuj¹c stawkê 55,00 z³ (s³ownie z³otych: piêædziesi¹t piêæ) za jeden tydzieñ pobierania nauki
przez jednego uczestnika kursu:
a) turnus I stopnia trwa 6 tygodni, tj. 330 z³ za jednego
ucznia.

§5

§2

§4

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.
§6

Teoretyczn¹ naukê zawodu w systemie kursowym w
ODZ do 26 listopada 2000 r. objêtych by³o 2 uczniów w
zawodzie  zegarmistrz, wykaz uczestników stanowi za³¹cznik nr 1* do niniejszego porozumienia.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.

1. Pzrekazuj¹cy przeka¿e Przejmuj¹cemu kwotê w wysokoci 660 z³ (s³ownie z³otych: szeæset szeædziesi¹t)
za naukê 2 uczniów.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§3
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2. rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego
§ zostan¹ przekazane w terminie do 31 stycznia 2001 r.,
na konto Przejmuj¹cego:
PKO BP O/¯ary 7610205460-117612024.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dalej WODZ, przyjmuj¹c stawkê 260 z³ (s³ownie z³otych:
dwiecie szeædziesi¹t) za jednego uczestnika kursu
§2

Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na nastêpne lata.

Teoretyczn¹ naukê zawodu w systemie kursowym w
WODZ w okresie od 1 wrzenia 2000 r. do 31 grudnia 2000
r. objêtych jest 112 uczniów w zawodach, których wykaz
stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§5

§3

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.

1. Powiat przeka¿e Gminie kwotê w wysokoci 29.120 z³
(s³ownie z³otych: dwadziecia dziewiêæ tysiêcy sto
dwadziecia) za naukê 112 uczniów.
2. rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego
§ zostan¹ przekazane w terminie do 31 stycznia 2001 r.,
na konto Gminy:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Bank Komunlany
S.A. O/Gdynia 14401026-114000-36009.

§4

§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Starostwa Powiatowego w Lêborku.
§7
Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§8
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
M. Cielak
Wicestarosta
E. Koralewska
Skarbnik Powiatu
M. Walczak

Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
A. Bladoszewski
Skarbnik Powiatu
M. Praniewska
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POROZUMIENIE
z dnia 21 grudnia 2000 r.
zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim
a Gmin¹ Miasta Gdynia
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014),
pomiêdzy Powiatem Lêborskim, reprezentowanym
przez Zarz¹d Powiatu Lêborskiego, w imieniu którego
dzia³aj¹:
1. Starosta Lêborski  Witold Piórkowski
2. Wicestarosta Lêborski  Andrzej Bladoszewski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Maria Praniewska zwanym dalej Powiatem, a
Gmin¹ Miastem Gdynia, reprezentowan¹ przez Zarz¹d
Miasta Gdynia, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Wiceprezydent Miasta Gdyni  Jerzy Miotke
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni  Ewa £owkiel
zwan¹ dalej Gmin¹ o nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest podjêcie nauki w systemie kursowym, przez uczniów klas II i III oddzia³ów wielozawodowych szkó³ zawodowych Powiatu w roku szkolnym 2000/2001 w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania
Zawodowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a, zwanym

§4
1. WODZ zobowi¹znay jest do zorganizowania bazy dydaktycznej i przeprowadzenia przez nauczycieli o pe³nych kwalifikacjach zawodowych zajêæ dydaktycznych
dla uczniów wymienionych w § 2.
2. Uczestnikom kursów nale¿y zapewniæ naukê w pracowniach, gabinetach dydaktycznych, z mo¿liwoci¹ korzystania z czytelni, biblioteki oraz pomocy naukowych
placówki.
3. WODZ zapewni zakwaterowanie w internacie ka¿dego
kursanta, organizuj¹c nadzór wychowawczy na zasadacj okrelonych prawem owiatowym i regulaminem
obowi¹zuj¹cym w WODZ.
4. Zamieszkali w internacie kursanci  wychowankowie
korzystaæ bêd¹ z pokoi sypialnych, sal wypoczynkowych, obiektów sportowych na zasadacj okrelonych
w regulaminie WODZ.
5. WODZ zobowi¹zany jest do zapewnienia mo¿liwoci
korzystania z wy¿ywienia na zasadach okrelonych w
regulaminie WODZ.
6. Zasady dotycz¹ce regulaminu WODZ, o których mowa
w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu odnosz¹ siê do
indywidualnej odp³atnoci ka¿dego kursanta za koszty
zwi¹zane z pobytem w Internacie WODZ w Gdyni (noclegi i wy¿ywienie).
§5
Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na nastêpne lata.
§6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§8
Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent
J. Miotke
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Starostwo Powiatowe
w Lêborku
Wicestarosta
A. Bladoszewski
Skarbnik Powiatu
M. Praniewska

122
UCHWA£A Nr XXIX/847/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki-B³onia rejon ul. Mia³ki
Szlak w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zm.:z 1999 r. Nr 41, poz.412, Nr 111, poz. 1279) oraz art.
18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Rudniki-B³onia rejon ulicy Mia³ki Szlak w
miecie Gdañsku obejmuj¹cy teren ograniczony:
 od po³udnia  terenem przylegaj¹cym do ul. Gdañskiego Kolejarza oraz do terenu zak³adowej stacji Rafinerii Gdañskiej,
 od zachodu  ulic¹ Sitowie,
 od pó³nocy  terenem Martwej Wis³y i ulic¹ Elbl¹sk¹,
 od wschodu  ulic¹ Elbl¹sk¹.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 29 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 029) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym).
Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego.
Strefa 24  zabudowa wielorodzinna.
Strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33.
Strefa 32  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 24 i 33.
Strefa 33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki

spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach
propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów,
us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i
gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych,
banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi na zasadzie analogii do
funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa
np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
Strefa 41  strefa przemys³owa  produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa, wszelka dzia³alnoæ komercyjna poza produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, iloci przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci
odpadów poprodukcyjnych; Dopuszcza siê strefê 33 plus
stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty
samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami
materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobna wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcja urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków produkcji i pojazdów), produkcja nieuci¹¿liwa, produkcja spo¿ywcza (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierz¹t, hodowle
psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych. Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie
zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
Strefa 53  funkcje wydzielone uci¹¿liwe.
Strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo-jezdne.
Strefa 83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o ruchu przyspieszonym.
Strefa 85  tereny obs³ugi komunikacji, parkingi.
Strefa 91  torowiska.
Strefa 92  stacje towarowe i sk³ady kolejowe.
§3
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,12 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcja mieszkaniowa poza istniej¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

Poz. 122

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
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intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; zgrupowania miejsc
postojowych o nawierzchni utwardzonej wymagaj¹
podczyszczania wód opadowych; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
czasowe powi¹zanie ko³owe ul. Elbl¹skiej z ul. Mia³ki
Szlak do chwili realizacji skrzy¿owania Trasy Sucharskiego z Elbl¹sk¹; dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez
mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; przez
teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 4,40 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna; wyklucza siê lokalizacjê nowych lokali mieszkalnych nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m do kalenicy g³ównej
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nale¿y utrzymaæ charakter zabudowy istniej¹cej pierzei ulicznej
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów oraz przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w
rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród
zewnêtrznych i stolarki; dla pasa terenu o szer. 5 m
od korony rowu melioracyjnego wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu przez s³u¿by konserwacyjne; ustala siê wymóg utrzymania min. 30%
terenów jako biologicznie czynne z ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹ wysok¹; zadrzewienia nie-
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owocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,28 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 32 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  nie wy¿ej ni¿ istniej¹ce obiekty
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej 1 st./1 mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ  ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
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cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów oraz przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w
rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; dla pasa
terenu o szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego
przeznaczonego do obs³ugi rowu przez s³u¿by konserwacyjne wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹
ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 1,20 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcja mieszkaniowa
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica 019-81
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; zgrupowania miejsc
postojowych o nawierzchni utwardzonej wymagaj¹
podczyszczania wód opadowych; dla pasa terenu o
szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego przeznaczonego do obs³ugi rowu przez s³u¿by konserwacyjne wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji
rowu; ustala siê wymóg utrzymania min. 30% terenów jako biologicznie czynne z ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹ wysok¹; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki
zgodne z siedliskiem
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach;
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
docelowo nale¿y przeprowadziæ scalenie wydzielonych dzia³ek i wtórny podzia³ terenu z obs³ug¹ od ul.
Tarniny
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu

Dziennik Urzêdowy
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 53 przepompownia cieków
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy
ü
maks. i min. wielk. podz. ï
dopuszcz. wys. zabud.
ý nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud. ï
linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica 019-81
woda
ü w³¹czenie w miejskie
elektrycznoæ þ uk³ady infrastruktury
gaz
ü
ogrzewanie
þ nie ustala siê
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  zagospodarowanie w obrêbie dzia³ki
utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
miejskie
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 5,36 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
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Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna; wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ us³ugow¹
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m do kalenicy g³ównej
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
dla funkcji mieszkaniowej 2 m.p.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nale¿y utrzymaæ charakter zabudowy istniej¹cej pierzei ulicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów oraz przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w
rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej dla pasa
terenu o szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego
przeznaczonego do obs³ugi rowu przez s³u¿by konserwacyjne wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu; ustala siê wymóg utrzymania min. 30%
terenów jako biologicznie czynne z ograniczeniem
zagospodarowania zieleni¹ wysok¹; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu]
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,72 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcja mieszkaniowa poza istniej¹c¹ zabudow¹
mieszkaniow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zgrupowania miejsc postojowych o nawierzchni
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utwardzonej wymagaj¹ podczyszczania wód opadowych; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; dla pasa terenu
o szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego przeznaczonego do obs³ugi rowu przez s³u¿by konserwacyjne wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji
rowu; ustala siê wymóg utrzymania min. 30% terenów jako biologicznie czynne z ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹ wysok¹; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki
zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; ustala
siê docelowe przekszta³cenie funkcji mieszkaniowej
na us³ugow¹; przez teren przebiega trasa linii RTV jak
na rysunku planu

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastrukturyogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zgrupowania miejsc postojowych o nawierzchni
utwardzonej wymagaj¹ podczyszczania wód opadowych; ustala siê wymóg utrzymania min. 30% terenów jako biologicznie czynne z ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹ wysok¹; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki
zgodne z siedliskiem
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcja mieszkaniowa poza istniej¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastrukturyogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; zgrupowania miejsc
postojowych o nawierzchni utwardzonej wymagaj¹
podczyszczania wód opadowych; ustala siê wymóg
utrzymania min. 30% terenów jako biologicznie czynne z ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹ wysok¹; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie,
w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; przez
teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu

Poz. 122

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 1,20 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nowo projektowana funkcja mieszkaniowa
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica 020-81
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zgrupowania miejsc postojowych o nawierzchni
utwardzonej wymagaj¹ podczyszczania wód opadowych; dla pasa terenu o szer. 5 m od korony rowu
melioracyjnego przeznaczonego do obs³ugi rowu
przez s³u¿by konserwacyjne wyklucza siê wszelkie
sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce
wykonanie konserwacji rowu; ustala siê wymóg utrzymania min. 30% terenów jako biologicznie czynne z
ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹ wysok¹;
zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w
przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
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nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,92 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna; wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m do kalenicy g³ównej
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nale¿y utrzymaæ charakter zabudowy istniej¹cej w pierzei ulicznej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów oraz przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w
rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród
zewnêtrznych i stolarki; ustala siê wymóg utrzymania min. 30% terenów jako biologicznie czynne z ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹ wysok¹; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê
na inne gatunki zgodne z siedliskiem
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach; zgrupowania miejsc postojowych o
nawierzchni utwardzonej wymagaj¹ podczyszczania
wód opadowych;
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o
50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 53 przepompownia cieków
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy
ü
maks. i min. wielk. podz. ï
dopuszcz. wys. zabud.
ý nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud. ï
linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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drogi  ulica 018-81
woda
ü w³¹czenie w miejskie
elektrycznoæ þ uk³ady infrastruktury
gaz
ü nie ustala siê
ogrzewanie
þ
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  zagospodarowanie w obrêbie dzia³ki
utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
miejskie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu

10.
11.

12.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 10,16 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 41 strefa produkcyjno-us³ugowo-handlowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
funkcja mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  15,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks.50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ugi w zale¿noci od potrzeb
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ  ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitar-

13.

14.

15.
16.
17.

Poz. 122
nej  w czêci wschodniej projektuje siê przepompowniê cieków
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zgrupowania miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej wymagaj¹ podczyszczania wód opadowych;
w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród
zewnêtrznych i stolarki; w wyznaczonej na planie 50
m strefie przejciowej ekranuj¹cej s¹siaduj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ ustala siê wymóg wprowadzenia
funkcji nie pogarszaj¹cych standardów istn. zabudowy mieszkaniowej; w strefie tej ustala siê wymóg wprowadzenia piêtrowej zieleni izolacyjnej na 10% powierzchni; wy³¹cza siê z zainwestowania kubaturowego pas terenu o szer. 10 m jak na rysunku planu z przeznaczeniem na przebieg i obs³ugê proj, kolektora deszczowego; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê
wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych
 koniecznoæ zastosowania rodków technicznych
ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich
Normach
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; przez
teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 29,80 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 91 stacja kolejowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy
ü
maks. i min. wielk. podz. ï
dopuszcz. wys. zabud.
ý nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud. ï
linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  obs³uguj¹ce jak na rysunku planu z wy³¹czeniem ul. Elbl¹skiej
woda  w³¹czenie w uk³ad sieci Rafinerii lub w miejski uk³ad wodoci¹gowy
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejski uk³ad zasilania
gaz  nie przewiduje siê obs³ugi w tym zakresie
ogrzewanie
ü w³¹czenie w uk³ady sieci
cieki
þ Rafinerii lub miejskie
wody opadowe  w³¹czenie po podczyszczeniu do
istniej¹cego uk³adu melioracyjnego polderu
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyciæ z piasku i zanieczyszczeñ ropopochodnych; nale¿y uwzglêdniæ kompleksow¹ ochronê gruntu i wód przed ska¿eniem ropopochodnym
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega istniej¹ca linia elektroenergetyczna 110 kV
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
funkcja mieszkaniowa do czasu przekszta³cenia na
funkcjê zgodn¹ z planem
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; rozbudowa istn. stacji zak³adowej Rafinerii powi¹zana byæ
musi z realizacj¹ drogi 020-81 i wykonaniem stosownych zabezpieczeñ zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoæ stacji dla s¹siaduj¹cej zabudowy mieszkaniowej; przez
teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;
dopuszcza siê inne funkcje z wy³¹czeniem funkcji
mieszkaniowej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 2,72 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D 1/2  ulica Micha³ki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak w istniej¹cym wydzieleniu
5. PARKINGI
parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
po utwardzeniu nawierzchni cieki deszczowe nale¿y
odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
zachowaæ istniej¹ce rowy melioracyjne
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;
nie przewiduje siê powi¹zañ z projektowan¹ Tras¹
Sucharskiego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica lokalna L 1/2  ulica Rzêsna
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak w istniej¹cym wydzieleniu
5. PARKINGI
parkowanie przykrawê¿nikowe lub w zatokach postojowych
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
po utwardzeniu nawierzchni cieki deszczowe nale¿y
odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
nale¿y zachowaæ istniej¹cy system melioracyjny
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku
wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne
gatunki zgodne z siedliskiem
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 53 przepompownia cieków
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy
ü
maks. i min. wielk. podz. ï
dopuszcz. wys. zabud.
ý nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud. ï
linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda
ü w³¹czenie w miejskie
elektrycznoæ þ uk³ady infrastruktury
gaz
ü nie wymaga obs³ugi w tym zakresie
ogrzewanie
þ
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  zagospodarowanie w obrêbie dzia³ki
utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
miejskie
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,80 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica lokalna L 1/2  ulica Mia³ki Szlak
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak w istniej¹cym wydzieleniu
5. PARKINGI
parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nale¿y chroniæ istniej¹cy przebieg drogi w zachowanym historycznym kszta³cie redniowiecznego traktu
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
po utwardzeniu nawierzchni cieki deszczowe nale¿y
odprowadziæ do kanalizacji deszczowej; zadrzewienia
nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
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8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;
nie przewiduje siê powi¹zañ z wêz³em projektowanej
Trasy Sucharskiego i ul. Elbl¹skiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,72 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D 1/2  ulica Tarniny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
po utwardzeniu nawierzchni cieki deszczowe nale¿y
odprowadziæ do kanalizacji deszczowej; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku
wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne
gatunki zgodne z siedliskiem;
nale¿y zachowaæ istniej¹cy uk³ad melioracyjny
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;
nale¿y wprowadziæ powi¹zanie ulic: Tarniny z Gdañskiego Kolejarza ulicê dojazdow¹ przebiegaj¹c¹ w liniach rozgraniczaj¹cych Trasy Sucharskiego; nie przewiduje siê powi¹zañ z projektowan¹ Tras¹ Sucharskiego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D 1/2  ulica Gdañskiego Kolejarza
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
po utwardzeniu nawierzchni cieki deszczowe nale¿y
odprowadziæ do kanalizacji deszczowej; ustala siê wy-
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móg realizacji pasa zieleni ochronnej o szer. 4,5 m
wzd³u¿ terenów 014-91; przy realizacji nowego odcinka ulicy  nale¿y zachowaæ dro¿noæ systemu melioracji
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;
nale¿y wprowadziæ powi¹zanie ulic: Tarniny z Gdañskiego Kolejarza ulicê dojazdow¹ przebiegaj¹c¹ w liniach rozgraniczaj¹cych Trasy Sucharskiego; nie przewiduje siê powi¹zañ z projektowan¹ Tras¹ Sucharskiego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 3,32 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 85 tereny obs³ugi komunikacji  parking  miêdzywale
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
inne poza wymienionymi w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6 . WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy
ü
maks. i min. wielk. podz. ï
dopuszcz. wys. zabud.
ý nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud. ï
linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie przewiduje siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  obs³uga komunikacyjna parkingu z jezdni serwisowej Trasy Sucharskiego
woda
ü w³¹czenie w miejskie
elektrycznoæ þ uk³ady infrastruktury
gaz
ü nie ustala siê
ogrzewanie
þ
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  odprowadzenie po podczyszczeniu
do zmodernizowanego uk³adu melioracyjnego
utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
miejskie
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nale¿y opracowaæ koncepcjê rozwi¹zañ odprowadzenia wód deszczowych uwzglêdniaj¹c¹ projektowane
zagospodarowanie terenu (parking) w powi¹zaniu z
istniej¹cym uk³adem melioracyjnym; wszelkie roboty budowlane przeprowadzane na terenie miêdzywala przed wydaniem pozwolenia na budowê wymagaj¹ wydania pozwolenia wodno-prawnego; nale¿y
przeznaczyæ 10% terenu pod zadrzewienia i zakrze-

12.
13.
nie
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
wienia;zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê
wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w przypadku wyst¹pienia wysokich stanów
wody w rz. Martwej Wile jest zalewany i podtapiany
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
przewiduje siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie przewiduje siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu; dopuszcza siê lokalizacjê obiektów niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania parkingu np.
sanitariatów, pawilonów gastronomicznych

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcja mieszkaniowa poza istniej¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ  ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þ uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne  wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny
byæ utylizowane
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10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zgrupowania miejsc postojowych o nawierzchni
utwardzonej wymagaj¹ podczyszczania wód opadowych; w budynkachprzeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; ustala siê wymóg utrzymania min. 30% terenów jako biologicznie
czynne z ograniczeniem zagospodarowania zieleni¹
wysok¹; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê
wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych;
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; ustala
siê docelowo przekszta³cenie funkcji mieszkaniowej
na us³ugow¹
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 4,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83 projektowana Trasa Sucharskiego  ulica g³ówna ruchu przypieszonego  GP 2/2-miêdzywale
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
70,0 m
5. PARKINGI
nie przewiduje siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyciæ z piasku i zanieczyszczeñ ropopochodnych;
budowa Trasy Sucharskiego winna zapewniæ dro¿noæ
istn. systemu melioracyjnego
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w przypadku wyst¹pienia wysokich stanów wody
w rz. Martwej Wile jest zalewany i podtapiany; przez teren przebiega istniej¹ca linia elektroenergetyczna 110 kV
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 3,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83 projektowana Trasa Sucharskiego  ulica
g³ówna ruchu przypieszonego  GP 2/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
70,0 m
5. PARKINGI
nie przewiduje siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyciæ z piasku i zanieczyszczeñ ropopochodnych;
budowa Trasy Sucharskiego winna zapewniæ dro¿noæ istn. systemu melioracyjnego
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega istniej¹ca linia elektroenergetyczna 110 kV
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Do czasu realizacji trasy dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury
bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; docelowo istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do likwidacji z uwagi
na realizacjê trasy komunikacyjnej; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu; przez strefê nale¿y przeprowadziæ ci¹g pieszy ³¹cz¹cy tereny
jak na rysunku planu; trasa nie obs³uguje bezporednio terenów przyleg³ych; w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych Trasy Sucharskiego nale¿y wprowadziæ ulicê
dojazdow¹ ³¹cz¹c¹ ul. Tarniny i Gdañskiego Kolejarza  bez powi¹zañ z jedniami Trasy Sucharskiego;
dodatkowo wprowadziæ ulicê lokaln¹ obs³uguj¹c¹
teren pomiêdzy Tras¹ Sucharskiego a torami kolejowymi po stronie po³udniowej (obszar poza granic¹
planu) teren o wysokim poziomie wód gruntowych
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 11,64 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83
wêze³ komunikacyjny ul. Elbl¹skiej i projektowanej Trasy Sucharskiego oraz linii kolejowych
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie przewiduje siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyciæ z piasku i zanieczyszczeñ ropopochodnych;
budowa wêz³a winna zapewniæ dro¿noæ istn. systemu melioracji
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
ulica Elbl¹ska pe³ni funkcjê wa³u przeciwpowodziowego co wymaga w³aciwych rozwi¹zañ technicznych
projektowanych realizacji; fragment terenu od rz. Martwej Wis³y do ul. Elbl¹skiej w przypadku wyst¹pienia
wysokich stanów wody w rz. Martwej Wile jest zalewany i podtapiany; przez teren przebiega istniej¹ca
linia elektroenergetyczna 110 kV;
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu; przez strefê nale¿y przeprowadziæ bezkolizyjnie ci¹g pieszy z
kierunku ul. Tarniny do ul. Mia³ki Szlak 029-81; nie
przewiduje siê obs³ugi terenów s¹siaduj¹cych z projektowanego wêz³a; wêze³ Trasy Sucharskiego z ul.
Elbl¹sk¹ powinien mieæ wszystkie relacje kierunkowe poza w³¹czeniem ul. Elbl¹skiej z kierunku Warszawy w Trasê Sucharskiego w kierunku Obwodnicy
Po³udniowej; w obszarze wêz³a nale¿y uwzglêdniæ
budowê nowej ³¹cznicy kolejowej Gdañsk  Olszynka
 Gdañsk Grobla wzd³u¿ ulicy Elbl¹skiej nale¿y przewidzieæ cie¿kê rowerow¹ oddzielon¹ od jezdni g³ównej pasmem zieleni
teren o wysokim poziomie wód gruntowych
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 3,64 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 91 torowisko kolejowe  miêdzywale  przebudowa torowiska kolejowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza funkcj¹ wymienion¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy
ü
maks. i min. wielk. podz. ï
dopuszcz. wys. zabud.
ý nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud. ï
linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie przewiduje siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi
ü
woda
ï
elektrycznoæ
ï
gaz
ý nie ustala siê
ogrzewanie
ï
cieki
ï
wody opadowe
ï
utylizacja odpadów sta³ych þ
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10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w przypadku wyst¹pienia wysokich stanów
wody w rz. Martwej Wile jest zalewany i podtapiany; przez teren przebiega strefa od istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110 kV
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie przewiduje siê
17. INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych;
przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku
planu
projektowana przebudowa torowiska kolejowego
zwi¹zana z budow¹ nowego dwutorowego mostu kolejowego przez Martw¹ Wis³ê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 9,72 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83
ulica g³ówna G 2/2  ulica Elbl¹ska i skrzy¿owanie z ulic¹ Sztutowsk¹
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyciæ z piasku i zanieczyszczeñ ropopochodnych;
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
ulica Elbl¹ska pe³ni funkcjê wa³u przeciwpowodziowego; przez teren przebiega istniej¹ca linia elektroenergetyczna 110 kV;
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu;
likwidacja istniej¹cego w³¹czenia ul. Mia³ki Szlak i przeniesienie powi¹zania do wêz³a ul. Elbl¹skiej z ul. Sztutowsk¹;
nale¿y ograniczyæ bezporednie powi¹zanie wjazdów
ulic lokalnych do ul. Elbl¹skiej  wzd³u¿ terenu 01341 projektowana jezdnia obs³uguj¹ca;
przez teren przechodzi wi¹zka torów kolejowych do
Rafinerii Gdañskiej  skrzy¿owanie z jezdniami g³ównymi ul. Elbl¹skiej w drugim poziomie;
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wzd³u¿ ul. Elbl¹skiej nale¿y przewidzieæ cie¿kê rowerow¹ oddzielon¹ od jezdni g³ównej pasem zieleni
dla obs³ugi terenu 013-41 nale¿y wprowadziæ ulicê
lokaln¹ powi¹zan¹ ze skrzy¿owaniem ulicy Elbl¹skiej
z ulic¹ Sztutowsk¹
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 0,52 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcja mieszkaniowa poza istniej¹c¹ zabudow¹
mieszkaniow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  13,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki: 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda 
ü
elektrycznoæ 
ý w³¹czenie w miejskie
gaz 
þuk³ady infrastruktury
ogrzewanie  w³¹czenie do scentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  w³¹czenie do uk³adu odwadniaj¹cego polder
utylizacja odpadów sta³ych  odpady komunalne 
wywóz na miejskie wysypisko; surowce wtórne  gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywóz do
zak³adów utylizacyjnych; odpady technologiczne powinny byæ utylizowane
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zgrupowania miejsc postojowych o nawierzchni
utwardzonej wymagaj¹ podczyszczania wód opadowych; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne gatunki zgodne z siedliskiem
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych  koniecznoæ zastosowania rodków technicz-

13.

14.

15.
16.
17.

nych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych o 50% istniej¹cej kubatury bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali mieszkalnych;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
teren o wysokim poziomie wód gruntowych; ustala
siê docelowo przekszta³cenie funkcji mieszkaniowej
na us³ugow¹; przez teren przebiega trasa linii RTV jak
na rysunku planu

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1505
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica lokalna 1/2  ulica Mia³ki Szlak
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie przewiduje siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nale¿y chroniæ istniej¹cy przebieg drogi w zachowanym historycznym kszta³cie
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
po utwardzeniu nawierzchni cieki deszczowe nale¿y
odprowadziæ do kanalizacji deszczowej; zadrzewienia nieowocowe podlegaj¹ ochronie, w przypadku
wystêpowania topól dopuszcza siê wymianê na inne
gatunki zgodne z siedliskiem
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
ustala siê stawkê procentow¹ 0%; przez teren przebiega trasa linii RTV jak na rysunku planu
nie przewiduje siê powi¹zañ z projektowan¹ Tras¹ Sucharskiego
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, sporz¹dzony w skali 1:2000.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu okrelona:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 trasê przebiegu linii RTV,
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 50 m strefê przejciow¹ ekranuj¹c¹ s¹siaduj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
 projektowany ekran akustyczny,
 projektowane ci¹gi piesze,
 teren o szer. 5,0 m od korony rowu melioracyjnego
przeznaczony do obs³ugi rowu przez s³u¿by konserwacyjne,
 pas terenu o szer 10,0 m wy³¹czony z zainwestowania
kubaturowego z przeznaczeniem na przebieg i obs³ugê projektowanego kolektora deszczowego,
 liniê elektroenergetyczn¹ 110 kV z 40 m stref¹ uci¹¿liwoci.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y 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 Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydawania z niego na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Trac¹ moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102 z pón. zm.),
2) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnica Rudniki-B³onia zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr VIII/75/94 z dnia 17 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 29, poz. 149) w
granicach objêtych niniejszym planem.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

123
UCHWA£A Nr X/106/99
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie utworzenia granic zasiêgu obszaru ograniczonego u¿ytkowania terenu wokó³ oczyszczalni cieków Nadole po³o¿onej na dzia³kach 33/2; 35/1; 37/3
w m. Nadole gm. Gniewino.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
ze zm.) art. 71 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
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poz. 196 ze zm.) Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³
oczyszczalni cieków Nadole w m. Nadole gm. Gniewino o zasiêgu jego granic od 80 do 120 m od ogrodzenia obiektu.
2. W obszarze ograniczonego u¿ytkowania znajduj¹ siê
nastepuj¹ce dzia³ki o numerach geodezyjnych: 18/1,
29/1  czêæ, 29/4  czêæ, 29/6  czêæ, 29/8, 29/9, 29/10,
30/1  czêæ, 31/1, 31/9, 31/13, 31/12, 31/14, 32/1, 32/2
 czêæ, 33/1, 34/1, 34/3, 34/4, 36/1  czêæ, 36/2, 37/2,
37/3, 37/6, 37/7, 37/8, 38/1  czêæ, 38/2, 39/2  czêæ,
39/4  czêæ, 39/6  czêæ, 40/1  czêæ, 40/2  czêæ,
45/1, 45/2.
3. Granice zasiêgu obszaru ograniczonego u¿ytkowania
przedstawiono na mapie 1:5000 stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na obszarze ograniczonego u¿ytkowania wprowadza
siê nastêpuj¹ce zakazy i ograniczenia:
a) wprowadza siê zakaz zabudowy mieszkaniowej i letniskowej,
b) teren obszaru ograniczonego u¿ytkowania mo¿e byæ
zagospodarowany na cele sportu, rekreacji, kortów
tenisowych,
c) istniej¹cy pas zieleni izolacyjnej nakazuje siê utrzymaæ w niezmienionym stanie.
2. Zorganizowane k¹pieliska i pla¿e publiczne mog¹ byæ
urz¹dzane w odleg³oci 1000 m od miejsca zrzutu cieków.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, ponadto podlega og³oszeniu w Urzêdzie
Gminy Gniewino.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Gajewski

124
UCHWA£A Nr XXI/134/2000
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 1 grudnia 2000 r.
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla oczyszczalni cieków w Lêborku.
Na podstawie:
 art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578 z pón. zm.),
 kszta³towaniu rodowiska (t.j.; Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196 z pón. zm.),
 § 2 pkt 10 lit. g, rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia lu* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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dzi albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska oraz
wymagañ, jakimi powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93,
poz. 589) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³
miejskiej oczyszczalni cieków o zasiêgu 240 m od granicy dzia³ek na których jest po³o¿ona ww. oczyszczalnia,
zgodnie z za³¹czon¹ do niniejszej uchwa³y map¹ wykonan¹ w skali 1:5000, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y
§2
W obszarze ograniczonego u¿ytkowania, nie nale¿y:
 budowaæ domów mieszkalnych, u¿ytecznoci publicznej
oraz obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi z
wy³¹czeniem nale¿¹cych do eksploatatora oczyszczalni,
 lokalizowaæ ogródków dzia³kowych, urz¹dzeñ i obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 lokalizowaæ obiektów przeznaczonych do magazynowania i przetwarzania ¿ywnoci,
 uprawiaæ rolin warzywnych.
§3
Do naprawienia szkód powsta³ych w wyniku wprowadzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania jest zobowi¹zana jednostka organizacyjna, której dzia³alnoæ spowodowa³a wprowadzenie tych ograniczeñ.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.
§5
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper

125
UCHWA£A Nr XXVIII/274/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 stycznia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 61, 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; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552) na wniosek Zarz¹du Miasta 
Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w
Tczewie stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/42/99
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.03.1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Miejskiego w Tczewie wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 w pkt. 19 wyraz stanowiska zastêpuje
siê wyrazem stanowisko;
2) w § 5 w ust. 4 po przecinku dodaje siê wyrazy Zastêpca Skarbnika;
3) w § 6:
a) w ust. 5 w pkt. 1 lit. b wyraz stanowiska zastêpuje
siê wyrazem stanowisko,
b) w ust. 5 w pkt. 1 dodaje siê lit. c w brzmieniu:
c) Zastêpca Skarbnika,
c) w ust. 5 dodaje siê pkt. 2 w brzmieniu:
2) Zastêpca Skarbnika wspó³pracuje z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie planowania bud¿etu oraz sprawozdawczoci, a tak¿e
uczestniczy w kontrolach zwi¹zanych z realizacj¹ bud¿etu,
4) w § 7 w ust. 1 w pkt. 19 w wierszu pi¹tym po wyrazie
osobowych dodaje siê przecinek oraz wyraz w tym:
i litery od a do d w brzmieniu:
a) zg³aszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych,
b) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy
przetwarzaniu danych osobowych,
c) pobierania od wszystkich osób przetwarzaj¹cych
dane osobowe owiadczenia o zachowaniu tajemnicy o ochronie danych osobowych,
d) przestrzeganie postanowieñ instrukcji w sprawie:
 u¿ytkowania programów komputerowych oraz
bazy danych,
 zarz¹dzania systemami informatycznymi s³u¿¹cymi do przetwarzania danych osobowych w
formie elektronicznej,
 postêpowania w sytuacji naruszenia zasad
ochrony danych osobowych;
5) w § 8 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
ust. 6 Sporz¹dzanie przez kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego protoko³u zawieraj¹cego ostatni¹ wolê
spadkodawcy;
6) w § 14:
a) ust. 1  3 otrzymuj¹ nowe brzmienie:
1. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z realizacj¹
uchwa³y Rady Miejskiej w sprawie zakresu, trybu i zasad udzielania osobom fizycznym refundacji kosztów remontów,
2. Koordynowanie i nadzorowanie w zakresie zadañ remontowych komunalnych jednostek organizacyjnych,
3. Koordynowanie spraw zwi¹zanych z rozbiórkami budynków komunalnych
b) w ust. 4 wyraz wnioskowanie zastêpuje siê wyrazem opiniowanie,
c) w ust. 5 po wyrazie przepisów dodaje siê wyraz
ustawy,
d) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazie cmentarzy dopisuje
siê wyraz komunalnych,
e) ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
6. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z przygotowywaniem projektów uchwa³ w sprawie stawek czynszu regulowanego zgodnie z ustaw¹ o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
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f) skrela siê dotychczasowy ust. 7 a pozosta³e ust. 8
 38 otrzymuj¹ odpowiednio nowe oznaczenie od 7
do 37 i brzmienie,
g) ust. 7. Kontrola wydanych zezwoleñ na odprowadzanie cieków do kanalizacji miejskiej,
h) ust. 13 Koordynowanie i kontrolowanie dzia³añ jednostek powo³anych do realizacji zadañ w³asnych
miasta w zakresie,
i) w ust. 18 dodaje siê pkt. 5 w brzmieniu:
5) prowadzenie spraw zwi¹zanych z przeprowadzaniem deratyzacji na terenie miasta,
j) ust. 27 dodaje siê pkt. 3 i 4 w brzmieniu:
3) korygowanie rozk³adów jazdy przewoników wykonuj¹cych zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie
zbiorowym dla linii komunikacyjnych przebiegaj¹cych na obszarze gminy,
4) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie realizacji umowy o wiadczenie us³ug transportu
zbiorowego w miecie Tczewie,
k) ust. 28 otrzymuje nowe brzmienie:
28. Prowadzenie spraw wynikaj¹cych z ustawy o
us³ugach turystycznych, w szczególnoci w zakresie prowadzenia ewidencji pól biwakowych
oraz innych obiektów, w których wiadczone
s¹ us³ugi hotelarskie, a w szczególnoci:
1) przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji,
2) za³o¿enie kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów i wykazu kart ewidencji
obiektów,
3) kontrola obiektów w zakresie przestrzegania i spe³niania wymagañ okrelonych przepisami ustawy,
l) w ust. 35 w pkt. 5 po wyrazie nadzoru dodaje siê
wyraz i kontroli;
7) § 15 otrzymuje nowe brzmienie:
Do Wydzia³u Inwestycji i Remontów nale¿y:
1. Realizowanie inwestycji i remontów ujêtych w bud¿ecie miasta oraz planowanych programach wieloletnich.
2. Prowadzenie inwestycji miejskich.
3. Prowadzenie rejestru inwestycji.
4. Prowadzenie remontów kapitalnych.
5. Ustalanie projektów programów i planów potrzeb
inwestycyjnych miasta, w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzêdu i w
powi¹zaniu ze strategicznym planem rozwoju miasta.
6. Przygotowywanie zadañ planowanych na poszczególne lata, w tym równie¿ proponowanie rodków
finansowych zapewniaj¹cych realizacjê zadañ inwestycyjnych i remontów poprzez wnioskowanie do
Zarz¹du o zabezpieczenie rodków w bud¿ecie miasta.
7. Przygotowywanie planów inwestycji i remontów na
podstawie informacji i danych z innych jednostek i
komórek organizacyjnych Urzêdu.
8. Przygotowywanie projektów programów inwestycyjnych.
9. Sporz¹dzanie, przy wspó³udziale zainteresowanych
komórek organizacyjnych Urzêdu, harmonogramów
realizacji inwestycji i remontów.
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10. Przygotowywanie umów w zakresie zadañ realizowanych przez Urz¹d ze zleceniobiorcami (inwestorami
zastêpczymi, biurami projektowymi, wykonawcami,
inspektorami nadzoru, itp.), kontrola w³aciwej realizacji tych umów.
11. Koordynowanie programowania i planowania inwestycji miejskich i remontów infrastruktury technicznej oraz dokonywanie analiz realizacji planów inwestycyjnych i remontów przy wspó³udziale zainteresowanych komórek organizacyjnych.
12. Organizowanie realizacji zadañ objêtych planem rzeczowym i finansowym oraz sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem robót pod wzglêdem:
1) merytorycznym,
2) technicznym zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
13. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów na wykonanie inwestycji i remontów, wykonanie dokumentacji na zadania remontowe i inwestycyjne objête planem bud¿etu, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego i zagospodarowaniu
przestrzennym.
14. Prowadzenie rejestru zamówieñ publicznych.
15. Prowadzenie kontroli zasadnoci p³atnoci za prace
zlecone okrelone w pkt 10 (weryfikacja wp³ywaj¹cych faktur w stosunku do podpisanych umów i zleceñ).
16. Kontrola jednostek bud¿etowych w zakresie realizacji i stosowania przepisów ustawy:
1) o zamówieniach publicznych,
2) prawo budowlane,
3) o zagospodarowaniu przestrzennym.
17. Organizowanie narad z wykonawcami zadañ inwestycyjnych, koordynacja jednostek realizuj¹cych inwestycje.
18. Kontrola inspektorów nadzoru w zakresie przestrzegania rozporz¹dzenia Rady Ministrów a dnia 7 marca
1994 r. w zakresie nadzoru technicznego i prawa budowlanego.
19. Utrzymywanie cis³ej wspó³pracy z Wydzia³ami: Bud¿etu Urzêdu oraz Bud¿etu Miasta i Podatków, w zakresie wydatkowania rodków finansowych na realizacjê zadañ inwestycyjnych i remontowych.
20. Merytoryczna kontrola efektów i postêpu realizacji zadañ inwestycyjnych i remontowych przy wspó³udziale odpowiednich komórek organizacyjnych Urzêdu.
21. Kontrola realizacji remontów i inwestycji korzystaj¹cych ze rodków bud¿etu miasta prowadzonych przez
gminne jednostki organizacyjne i spó³ki gminy w zakresie:
1) prowadzenia przetargów,
2) zawierania umów i ich egzekwowania,
3) rozliczania zadañ.
22. Wspó³uczestniczenie w ocenie materia³ów z gminnych
jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania
i realizacji inwestycji.
23. Podejmowanie dzia³añ i realizowanie zadañ wynikaj¹cych z jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, a w szczególnoci:
1) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych, lokalnych miejskich i zak³adowych,
2) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg lokalnych miejskich,
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3) zarz¹dzanie sieci¹ dróg lokalnych miejskich, w
tym:
a) dokonywanie okresowych przegl¹dów dróg i
obiektów drogowych:
b) bie¿¹ca kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego dróg i obiektów in¿ynierskich,
4) modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych miejskich,
5) orzekanie o przywrócenie pasa drogowego drogi
lokalnej do stanu pierwotnego, w razie jego uszkodzenia,
6) wydawanie opinii w sprawie zezwoleñ na zajmowanie pasa drogowego na cele nie zwi¹zane z
gospodark¹ drogow¹,
7) wydawanie zezwoleñ na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych.
8) wydawanie opinii w zakresie ustalania udzia³u jednostek gospodarki uspo³ecznionej w kosztach
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zak³adowej, w przypadku, gdy droga zak³adowa stanowi dojazd do wiêcej ni¿ jednej jednostki,
a jednostki te nie ustali³y tego udzia³u w drodze
porozumienia.
9) okrelanie miejsc poza drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, w których pobiera siê
op³aty za parkowanie pojazdów, wysokoæ tych
op³at, sposób ich pobierania oraz przeznaczenia.
10) wnioskowanie, opiniowanie i programowanie rozwi¹zañ komunikacyjnych, uk³adu drogowego miasta,
11) wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach
oznakowania dróg i instalacji urz¹dzeñ ostrzegawczych,
12) nadzorowanie realizacji zadañ z zakresu utrzymania dróg przez powo³ane do tego podmioty,
13) wydawanie opinii w sprawie wykorzystania dróg
miejskich w sposób szczególny,
Podejmowanie dzia³añ i wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z rozporz¹dzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie trybu sporz¹dzania informacji, gromadzenia i udostêpniania danych o sieci dróg publicznych, w tym:
1) gromadzenie kart danych techniczno  eksploatacyjnych dot. u¿ytkowania dróg i obiektów mostowych
Opiniowanie przebiegu nowych tras miejskich linii
autobusowych.
Prowadzenie spraw zwi¹zanych z udzielaniem zezwoleñ na prowadzenie krajowego drogowego przewozu osób (przewozy regularne, przewozy nieregularne
i zarobkowy przewóz osób taksówkami) na terenie
miasta, a zw³aszcza:
1) przyjmowanie wniosków;
2) przygotowanie koncesji;
3) przygotowywanie decyzji o wyganiêciu lub cofniêciu zezwolenia;
4) kontrola zgodnoci prowadzenia dzia³alnoci zgodnie z wydan¹ koncesj¹;
5) prowadzenie rejestru wydanych koncesji.
Udzia³ w pracach Zespo³u Uzgodnieñ Dokumentacji.
Realizacja porozumienia ze Starost¹ Powiatowym w
sprawie utrzymania dróg powiatowych, a dotycz¹cego w szczególnoci:
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1) dokonywania przegl¹du dróg i obiektów drogowych;
2) ustalanie potrzeb remontowych, sporz¹dzanie planów
utrzymania bie¿¹cego oraz remontów kapitalnych i modernizacji dróg;
3) bie¿¹cej kontroli stanu oznakowania poziomego i pionowego dróg;
4) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu
pierwotnego;
5) opiniowanie zezwoleñ na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie zwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹;
6) opiniowanie zezwoleñ na zajmowanie pasa drogowego;
7) prowadzenie sprawozdawczoci z realizacji zadañ."
8) w § 16:
a) w ust. 1 dodaje siê pkt. 9 w brzmieniu:
9) przekazywanie dla potrzeb rejestru terytorialnego prowadzonego przez Urz¹d Statystyczny 
kopii planów ogólnych i szczegó³owych nowych
osiedli oraz map zawieraj¹cych nazwy ulic i placów oraz numeracjê porz¹dkow¹ nieruchomoci i budynków,
b) w ust. 2 dodaje siê pkt. 10 w brzmieniu:
10) podejmowanie i wykonywanie zadañ przejêtych
w ramach zawartego porozumienia miedzy Wojewod¹ Pomorskim w Gdañsku a Gmin¹ Miejsk¹ Tczew w sprawie powierzenia niektórych
zadañ i kompetencji z zakresu administracji rz¹dowej w zakresie spraw:
a) wynikaj¹cych z ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o ochronie dóbr kultury w tym:
 wydawanie zezwoleñ w trybie art. 27,
 wydawanie decyzji w trybie art. 28, wstrzymuj¹cych wszelkie czynnoci podjête bez
zachowania postanowieñ art. 27 w/w ustawy,
na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, z wy³¹czeniem nieruchomoci
wpisanych do rejestru zabytków odrêbn¹
decyzj¹,
b) wynikaj¹cych z ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska w zakresie wydawania zezwoleñ w trybie art. 48 ust. 3 na usuniêcie drzew lub krzewów z obszaru miasta wpisanego do rejestru zabytków, z wy³¹czeniem nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków odrêbn¹ decyzj¹,
c) wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uzgadniania, w oparciu o art. 40 ust. 4
pkt 4 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze miasta
wpisanym do rejestru zabytków i w strefach
ochrony konserwatorskiej, z wy³¹czeniem
nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków odrêbn¹ decyzj¹;
c) skrela siê ust. 3,
d) ustêpy oznaczone od 4-7 otrzymuj¹ odpowiednio
oznaczenie od 3-6,
e) w dotychczasowym ust. 4 w pkt 11 wyraz roku
zastêpuje siê wyrazem kadencji,
f) w dotychczasowym ust. 5 w pkt 5 po wyrazie nieru-
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chomoci dodaje siê czêæ zdania w brzmieniu:
z urzêdu lub na wniosek strony;
9) w § 17 w ust. 3 po wyrazie miasta dodaje siê wyrazy oraz programów inwestycyjnych,
10) w § 18 w ust. 1 dodaje siê pkt. 24 w brzmieniu:
24) prowadzenie spraw zwi¹zanych z nadawaniem
stopni awansu zawodowego nauczycieli w zakresie:
a) nadawania nauczycielom kontraktowym, w
drodze decyzji administracyjnej stopnia nauczyciela mianowanego oraz podejmowanie
decyzji o odmowie nadania tego stopnia,
b) wydawania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskanych z mocy prawa oraz w wyniku postêpowania egzaminacyjnego,
c) wydawania na wniosek nauczyciela, który uzyska³ dodatkowe kwalifikacje nowych aktów
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
d) ustalania okresu sta¿u dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o podjêcie postêpowania egzaminacyjnego na stopieñ nauczyciela mianowanego,
e) rozpatrywania odwo³añ od decyzji dyrektora
szko³y o odmowie nadania nauczycielom
stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
oraz odwo³añ dotycz¹cych stopnia nauczyciela mianowanego kierowanych do Kuratora
Owiaty za porednictwem Prezydenta Miasta,
f) powo³ywania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ
nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie
postêpowania egzaminacyjnego,
g) prowadzenia rejestru wydanych zawiadczeñ
o zdaniu egzaminu na stopieñ nauczyciela
mianowanego oraz rejestru wydanych aktów
mianowania;
11) w § 19 dodaje siê ust. 19 w brzmieniu;
19. Podejmowanie dzia³añ i realizowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
repatriacji, a w szczególnoci,
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady zawieraj¹ce zobowi¹zanie zapewnienia warunków do
osiedlenia w wietle art. 12 ust. 2 pkt. 1 cytowanej
ustawy,
2) przygotowywanie projektów porozumieñ pomiêdzy gmina miejsk¹ a wojewod¹ na uzyskanie dotacji celowej na realizacje zadañ okrelonych w art.
21 ust.1 ustawy,
3) organizowanie aktywizacji zawodowej dla repatriantów oraz refundowanie pracodawcom czêci
kosztów poniesionych na:
a) wynagrodzenie i sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne,
b) wyposa¿enie stanowiska pracy,
c) szkolenie zawodowe repatrianta,
4) przygotowywanie projektów umów pomiêdzy Zarz¹dem Miasta a pracodawc¹ w zakresie form aktywizacji zawodowej,
5) przygotowanie wniosków do wojewody o przyznanie rodków na organizacje aktywizacji zawodowej
repatriantów.
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12) w § 20:
a) w ust. 2 pkt. 4 skrela siê czêæ zdania w brzmieniu: jedynego ¿ywiciela rodziny i zastêpuje siê
wyra¿eniem: posiadaj¹cego na wy³¹cznym utrzymaniu cz³onków rodziny,
b) w ust. 2 dodaje siê pkt. 11 w brzmieniu:
11) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalania i wyp³acania wysokoci wiadczeñ
pieniê¿nych rekompensuj¹cych utracone wynagrodzenie dla ¿o³nierzy rezerwy powo³anych do
odbycia æwiczeñ wojskowych;
13) w § 22:
a) w ust. 3 po wyrazie Zarz¹du, dodaje siê przecinek i czêæ zdania w brzmieniu: prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostêpnianie ich do powszechnego wgl¹du,
b) w ust. 8 dodaje siê pkt. 12 w brzmieniu:
12) sporz¹dzanie miesiêcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, o zatrudnianiu i kszta³ceniu osób niepe³nosprawnych lub o dzia³alnoci na rzecz
osób niepe³nosprawnych,
c) w ust. 9 dodaje siê pkt. 3 w brzmieniu:
3) prowadzenie Biura Obs³ugi Interesantów, a w
szczególnoci:
a) przyjmowanie podañ i wniosków wnoszonych do Urzêdu Miejskiego,
b) prowadzenie komputerowej obs³ugi wnoszonych przez obywateli spraw, wychodz¹cych
oraz obiegu pism wewn¹trz Urzêdu pomiêdzy komórkami organizacyjnymi,
c) udzielanie interesantom niezbêdnych informacji zwi¹zanych z za³atwianiem wnoszonych spraw, w zakresie wnoszonych op³at
skarbowych, potrzebnych dokumentów do
za³atwienia sprawy, wydawanie niezbêdnych
druków, itp.,
d) sprawowanie bie¿¹cej kontroli w zakresie za³atwiania spraw przez wydzia³y i informowanie o przypadkach nie terminowego za³atwienia b¹d nie nadania biegu sprawie";
14) w § 25:
a) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
2. Wspó³dzia³anie w planowaniu i prowadzeniu inwestycji i remontów budynków administracyjnych Urzêdu, sprawowanie nadzoru na realizacj¹ tych zadañ oraz prowadzenie ksi¹g obiektu budowlanego,
b) w ust. 4 po wyrazie zak³adowego dodaje siê wyraz w tym: i punkty 1 i 2 w brzmieniu:
1) przejmowanie i przechowywanie dokumentacji likwidowanych jednostek podleg³ych organizacyjnie urzêdowi,
2) wystawianie zawiadczeñ kopii potwierdzonych
dokumentów znajduj¹cych siê w archiwum zak³adowym dla by³ych pracowników zlikwidowanych jednostek,
c) w ust. 12 po wyrazie Urzêdu dodaje siê czêæ
zdania w brzmieniu oraz sporz¹dzanie umów w
sprawie u¿ywania do celów s³u¿bowych samochodu nie bêd¹cego w³asnoci¹ pracodawcy,
d) w ust. 13 po wyrazie wydzia³ dodaje siê czêæ
zdania w brzmieniu oraz organizowanie fizycznej
ochrony informacji niejawnych;
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15) w § 26:
a) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
14. Prowadzenie rejestru wp³at i zwrotów op³aty
skarbowej zgodnie z ustaw¹ o op³acie skarbowej,
b) dotychczasowe ustêpy oznaczone od 14-21 otrzymuj¹ odpowiednio oznaczenie od 15-22,
16) w § 27 w tytule wyrazy samodzielnych stanowisk
zastêpuje siê wyrazami samodzielnego stanowiska;
17) w § 64 w ust 2 wyraz Urzêdu zastêpuje siê wyrazem
Zarz¹du Miasta,
18) w § 56 ust. 8 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: przesy³ek specjalnego nadzoru, wartociowych, co do których stosuje siê zasady postêpowania okrelone w
rozdziale II § 6 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych stanowi¹cych
za³¹cznik do rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319);
19) w § 69:
a) w ust. 1 w pkt. 1 lit. a po wyrazie wydzia³u dodaje
siê czêæ zdania w brzmieniu z okreleniem stanowisk pracy,
b) w ust. 2 pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
5) rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków
miêdzygminnych;
20) w za³¹czniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miejskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Skrela siê pkt. 1 i 2 i zmienia siê odpowiednio oznaczenie pkt 3-26 na 1-24.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

126
UCHWA£A Nr XXVI/196/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminê oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Ryjewo.
Na podstawie 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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) Rada Gminy
w Ryjewie uchwala co nastêpuje:

§1
Na terenie Gminy Ryjewo ustala siê:
1) plan sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz gimnazjum, jak w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y,
2) granice obwodów wymienionych wy¿ej szkó³, jak w
za³¹czniku Nr 2 do tej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr VI/41/99 Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminê oraz granic ich obwodów na terenie Gminy
Ryjewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVI/196/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 15 lutego 2001 r.
Sieæ Publicznych Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjum w Gminie Ryjewo
1. Szko³a Podstawowa w Straszewie
2. Zespó³ Szkó³ w Ryjewie (Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Ryjewie z utworzonymi w tych szko³ach oddzia³ami sportowymi stanowi¹ sieæ szkó³ publicznych
w Gminie Ryjewo.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y NrXXVI/196/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 15 lutego 2001 r.
Granice obwodów Publicznych
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Ryjewo
1. Dla Szko³y Podstawowej w Straszewie ustala siê granice w obrêbie miejscowoci:
Klecewko, Straszewo, Trzciano, Pu³kowice, Watkowice, Watkowice Ma³e.
2. Dla Zespo³u Szkó³ ustala siê granice:
1) Dla Szko³y Podstawowej w Ryjewie ustala siê granice w obrêbie miejscowoci:
Barcice, Benowo, Borowy M³yn, Ja³owiec, Jarzêbina, Kuliki, M¹tki, M¹towskie Pastwiska, Rudniki, Ryjewo, So³tyski, Szadówko, Szkaradowo Szlacheckie,
Szkaradowo Wielkie.
2) Dla Gimnazjum w Ryjewie ustala siê miejscowoci:
Barcice, Benowo, Borowy M³yn, Ja³owiec, Jarzêbina, Klecewko, Kuliki, M¹tki, M¹towskie Pastwiska,
Pu³kowice, Rudniki, Ryjewo, So³tyski, Straszewo,
Szadówko, Szkaradowo Szlacheckie, Szkaradowo
Wielkie, Trzciano, Watkowice, Watkowice Ma³e.
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Poz. 127, 128, 129
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§1

UCHWA£A Nr XXIII/144/2001
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 31 stycznia 2001 r.

W uchwale Nr XXI/137/00 Rzady Gminy w Sadlinkach
z dania 20 grudnia 2000roku w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomoci wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §1 dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
od budowli wykorzystywanych bezporednio do
wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, lini elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych,
ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów,
ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania scieków  1% ich wartoci,
2) w §2 dodaje siê ust.3 w brzmieniu:
zwalnia siê od podatku od nieruchomoci ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle s³u¿¹ce do doprowadzania i oczyszczania scieków, bêd¹ce w³asnoci¹ gminy.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadlinki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz.U. 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) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do Statutu Gminy Sadlinki w Rejestrze gminnych jednostek bud¿etowych Gminy Sadlinki
dodaje siê pkt. 6 w brzmieniu: Przedszkole w Nebrowie
Wielkim oraz skrela siê wyrazy Rejestr gminnych zak³adów bud¿etowych Gminy Sadlinki 1. Przedszkole w
Nebrowie Wielkim.
§2
W § 41 Regulaminu Rady Gminy w Sadlinkach stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Statutu Gminy Sadlinki ust. 2 i
3 otrzymuj¹ brzmienie:
2. Przewodnicz¹cy komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ
jej posiedzenie na wniosek co najmniej dwóch cz³onków
komisji, Przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Zarz¹du
Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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§4

UCHWA£A Nr XXIII/146/2001
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 31 stycznia 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

w sprawie wysokoci stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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UCHWA£A Nr XXIII/145/2001
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 31 stycznia 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXI/137/00 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia 20 Grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
1991 r. Nr 9 poz. 31, Nr 101, poz. 444 i Nr 116 poz. 502 z
1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467 z 1993 r. Nr 121,
poz. 540 z 1994 r. Nr 123, poz. 600 i Nr 132, poz. 675 z
1995 r. Nr 147, poz. 715 z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 91,
poz. 409 z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689 i Nr 143, poz. 956 z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 154, poz 983 i Nr 160,
poz. 1058 z 1999 r. Nr 96, poz. 1129 oraz z 2000 r. Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115) uchwala siê, co nastêpuje:

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 26 a ust. 2 z dnia 19
saierpnia 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U.z 1998 r. Nr 120,
poz. 787 zm. Nr 162, poz. 1119) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu za najem lokali
mieszkalnych w wysokoci 2,76z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
§2
Stawka bazowa czynszu odnosi siê do lokalu mieszkalnego wyposa¿onego w kanalizacjê, instalacjê wodoci¹gow¹, usytuowanym w zwartej zabudowie.
§3
Stawka bazowa czynszu ulega obni¿eniu je¿eli:
1) lokal po³o¿ony jest w budynku oddalonym od zwartej
zabudowy o 3%,
2) lokal znajduje siê w budynku wymagaj¹cym kapitalnego remontu o 7%,
3) lokal nie posiada instalacji wodoci¹gowej i kanalizacji
o 10%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 129, 130
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§4
Traci moc uchwa³a Nr XIV/84/99 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie okrelenia stawek
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz 2000 r. Nr 88,
poz. 983 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy Sadlinkach
uchwala, siê co nastêpuje:
§1

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnosci
urzêdowe wykonane przez organy podleg³e Radzie Gminy.

§6

§2

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

Okrela siê, ¿e stawka op³aty administracyjnej wynosiæ bêdzie:
1) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  30 z³,
2) od zmiany wpisu w ewdencji dzia³alnoci gospodarczej  15 z³.
§3

130

Op³ata, o której mowa w § 2 bêdzie pobierana w drodze inkasa i inkasentami bêd¹ wyznaczeni pracownicy
Urzêdu Gminy w Sadlinkach

UCHWA£A Nr XXIII/149/2001
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe, okrelenia wysokoci stawek tej
op³aty oraz zasad jej ustalania i poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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 art. 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 39 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z
1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz 409 i Nr 149
poz. 704 z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

§4
Ustala siê, ¿e wynagrodzenie inkasentów wynosiæ bêdzie 5%.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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