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UCHWA£A Nr 114/XIV/99
Rady Miasta Malborka
z dnia 2 grudnia 1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w Malborku w kwartale ul. Zielenieckiej  Wojska Polskiego i rzeki Nogat.
Na podstawie art. 26 z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412 z 2000 r. Nr 12, poz. 136 z pón. zm.)
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) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy tereny po³o¿one w Malborku w
kwartale ulic Zielenieckiej  Wojska Polskiego i obwa³owañ rzeki Nogat tak jak zaznaczono na rys. nr 1, zwany w
dalszej czêci uchwa³y planem.
§2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
aktywizacja gospodarcza terenu objêtego planem zgodnie z zasad¹ i ustalenia zasad ich zagospodarowania przy
minimalizacji wp³ywu tej dzia³alnoci na rodowisko.
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8) orientacyjnej linii rozgraniczaj¹cej tereny o tym samym sposobie u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ, ¿e dopuszczalna jest korekta linii podzia³u terenu je¿eli wynika to z konkretnych potrzeb zagospodarowania dzia³ki i nie zmieni w zasadniczy sposób
ustalonego podzia³u,
9) ustalonej linii zabudowy  oznacza obowi¹zuj¹c¹ frontow¹ liniê zabudowy, dopiuszcza siê wysuniêcie poza
liniê do 1,5 m linii schodów, ganku, zadaszenia i innych drobnych elementów elewacji budynku,
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê
zabudowy, której nie mo¿na przekroczyæ, a która okrela teren pod zabudowê wewn¹trz dzia³ki,
11) eksponowanej linii zabudowy  oznacza elewacjê
budynku, której wygl¹d stanowi wa¿ny element kszta³towania przestrzeni i krajobrazu miejskiego,
12) akcencie architektonicznym  oznacza to wymagane
planem wyró¿nienie architektoniczne naro¿nika budynku stanowi¹cego o charakterze miejsca,
13) terenach otwartych  oznacza niezabudowane obszary
zielone,
14) terenach wy³¹czonych z zabudowy  oznacza to ograniczenie u¿ytkowania pasa terenu ze wzglêdu na istniej¹cy przebieg infrastruktury i wyznaczon¹ strefê
bezpieczeñstwa,
15) gruntach s³abononych  nale¿y przez to rozumieæ
grunty nie nadaj¹ce siê do bezporedniego posadowienia budynków (przy niedu¿ej mi¹¿szoci nale¿y wymieniæ posypkê ¿wirowo-piaszczyst¹; przy gruntach
nawodnionych konieczne odwodnienie terenu).
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe

§3

§4

Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
2) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y,
3) dzia³alnoci gospodarczej  nale¿y przez to rozumieæ
szeroko pojêty wachlarz us³ug, wytwórczoci, produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej,
4) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ zespó³ negatywnych bodców (bêd¹cej skutkiem okrelonej dzia³alnoci) pogarszaj¹cych warunki ¿ycia mieszkañców
poprzez obni¿enie standardów rodowiska przyrodniczego,
5) linii rozgraniczaj¹cej przestrzenie publiczne  nale¿y
przez to rozumieæ niezbêdne zagospodarowanie terenu pod drogi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi takie jak chodniki, cie¿ki rowerowe, zieleñce a
tak¿e tereny zieleni miejskiej,
6) obowi¹zuj¹cej linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nym
sposobie u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ granicê nieprzekraczaln¹ dla terenów o jednorodnym przeznaczeniu,
7) obowi¹zuj¹cej linii rozgraniczaj¹cej tereny o tym samym sposobie u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ
ustalone wewnêtrzne podzia³y terenu na dzia³ki o jednorodnym przeznaczeniu,

1. Na terenie oznaczonym symbolem 1 M obowi¹zuje:
a) funckja  mieszkaniowa,
b) zabudowa  jednorodzinna, bliniacza,
c) wysokoæ zabudowy  11/2 kondygnacji,
d) nowa zabudowa mieszkaniowa  realizowana w linii
zabudowy od frontu dzia³ki,
e) uzyskanie pozwolenia na budowê na wszystkie
obiekty gospodarcze,
f) adaptacja funkcji administracyjnej budynków ODGW.
Wskazane:
g) przesuniêcie ogrodzeñ w³asnych posesji do linii zabudowy.
Dopuszcza siê:
h) budowê obiektów gospodarczych o wysokoci 1
kondygnacji z dachem dwuspadowym, krytym dachówk¹ lub materia³em dachówko-podobnym,
i) nieuci¹¿³iw¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ za wyj¹tkiem
dzia³alnoci powoduj¹cej wzmo¿ony ruch samochodowy, np. do hurtowni,
j) przebudowê obiektów do 21/2 kondygnacji pod warunkiem przebudowy ca³ego budynku bliniaczego.
2. Na terenie oznaczonym symbolem 2 MU obowi¹zuj¹:
a) funkcja us³ugowa z zabudow¹ mieszkaniow¹
b) zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna bliniacza,
c) zabudowa us³ugowa  bliniacza, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siê wolnostoj¹c¹,
d) usytuowanie obiektów na dzia³ce:
 zabudowy mieszkaniowej na zapleczu dzia³ki,
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 zabudowy us³ugowo-gospodarczej od frontu
dzia³ki,
 mo¿liwoæ ³¹czenia funkcji us³ugowo-gospodarczej razem z funkcj¹ mieszkaniow¹ z zastosowaniem przepisów szczególnych,
e) wysokoæ zabudowy:
 mieszkalnej 21/2 kondygnacje,
 gospodarczej 1 kondygnacja z dachem wysokim,
f) strefa uci¹¿liwoci wynikaj¹ca z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej ograniczona do granic w³asnej
dzia³ki.
Ograniczenia:
g) na wyznaczonym terenie wystêpuj¹ grunty s³abonone  wszelka zabudowa kubaturowa musi byæ
poprzedzona badaniami geologicznymi na koszt inwestora i zgodnie z zaleceniami geologa realizowana.
3. Na terenie oznaczonym symbolem 3 M obowi¹zuje:
a) funkcja mieszkaniowa,
b) zabudowa jendorodzinna szeregowa,
c) powiêkszenie dzia³ki od strony wschodniej (jak na
za³¹czniku graficznym nr 1) przez wykup lub dzier¿awê.
Dopuszcza siê:
d) lokalizacjê po wschodniej stronie dzia³ki ma³ych
budynków us³ugowo-handlowych o ograniczonej
uci¹¿liwoci, front budynków w linii granicy wschodniej dzia³ki,
e) modernizacjê budynków mieszkalnych przez dobudowê dachu dwuspadowego.
4. Na terenie oznaczonym symbolem 4 U obowi¹zuje:
a) funkcja us³ugowo-handlowa,
b) zabudowa esksponowana,
c) wysokoæ obiektu 2,5 kondygnacji,
d) naro¿nik po³udniowo-wschodni budynku  stanowi¹cy akcent architektoniczny, np. w formie wy¿szej
zabudowy naro¿nika, bardziej dekoracyjnej formy
obiektu itp. stanowi¹cy zaproszenie do miasta,
e) odleg³oæ lokalizacji obiektu od po³udnia w linii rozgraniczaj¹cej, pozosta³e zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi sytuowania obiektów na dzia³kach budowlanych,
f) dojazd do terenu z ul. Wojska Polskiego tylko poprzez prawo-skrêty, warunkowany jest realizacj¹ ulic
1.3 i 1.4 KD,
g) zagospodarowanie terenu nie zabudowanego, ma³¹
architektur¹ oraz zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Dopuszcza siê:
h) dojazd z ulicy 1.6 KW i 1.7 KW,
i) pod³u¿ne miejsca parkingowe od strony ul. Wojska
Polskiego (jak na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y),
j) mo¿liwoæ lokalizacji w górnych kondygnacjach
mieszkañ towarzysz¹cych dzia³alnoci us³ugowohandlowej.
5. Na terenie oznaczonym symbolem 5 GM obowi¹zuje:
a) funkcja gospodarcza  szeroko pojêta w tym magazynowa, produkcyjna, us³ugowa z wykluczeniem
inwestycji szczególnie szkodliwych lub mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska,
b) ustalona linia zabudowy od ul. Wojska Polskiego
zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1,
c) eksponowana elewacja od ul. Wojska Polskiego,
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d) wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji z dopuszczeniem u¿ytkowego poddasza na biura lub pomieszczenia socjalne,
e) akcent architektoniczny na naro¿niku budynku, tak
jak zaznaczono na za³¹czniku graficznym nr 1,
f) dostêp do terenu:
 gospodarczy od ulicy dojazdowej oznaczonej
symbolem 1.3 KD i 1.4 KD,
 reprezentacyjny od ul. Wojska Polskiego (na prawo-skrêty), z mo¿liwoci¹ podjazdu i parkowania,
g) udzia³ terenów zielonych urz¹dzonych  min. 50%
dzia³ki z trawnikami i nasadzeniami zieleni wysokiej,
redniej oraz niskiej w tym 50% zimozielonej.
Ograniczenia:
h) ograniczeniem dla zabudowy terenu i jego zagospodarowania jest przechodz¹cy przez rodek dzia³ki
gazoci¹g rednioprê¿ny; odleg³oæ zabudowy od
gazoci¹gu rednioprê¿nego reguluj¹ przepisy szczególne,
i) na wyznaczonym terenie wystêpuj¹ grunty s³abonone  wszelka zabudowa kubaturowa musi byæ
poprzedzona badaniami geologicznymi na koszt inwestora i zgodniew z zaleceniami geologa realizowana.
Dopuszcza siê:
j) zabudowê mieszkaniow¹ towarzysz¹c¹ funkcji gospodarczej,
k) wewnêtrzny podzia³ terenu pod warunkiem, ¿e nie
zmieni on ustalonych wczeniej zasad zagospodarowania terenu.
6. Na terenie oznaczonym symbolem 6 GM obowi¹zuje:
a) funkcja gospodarcza z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogroszyæ stan
rodowiska,
b) ustalona linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1),
c) wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja z dopuszczeniem u¿ytkowego poddasza na biura lub pomieszczenia socjalne,
d) dojazd reprezentacyjny z ulicy oznaczonej symbolem 1.2 KZo wyposa¿ony w podjazd, parking i zieleñ,
e) dojazd gospodarczy do terenu z ulicy dojazdowej
oznaczonej symbolem 1.3 KD,
f) udzia³ terenów zielonych urz¹dzonych  min. 50%
dzia³ki, z nasadzeniami zieleni wysokiej, redniej i
niskiej w tym 50% zimozielonej.
Ograniczenia:
g) ograniczeniem dla zabudowy terenu i jego zagospodarowania jest przechodz¹cy przez rodek dzia³ki
gazoci¹g redniego cinienia; odleg³oæ lokalizacji
zabudowy reguluj¹ przepisy szczególne,
h) na wyznaczonym terenie wystêpuj¹ grunty s³abonone  wszelka zabudowa kubaturowa musi byæ
poprzedzona badaniami geologicznymi na koszt inwestora i zgodnie z zaleceniami geologa realizowana.
Dopuszcza siê:
i) zabudowê mieszkaniow¹ towarzysz¹c¹ funkcji gospodarczej,
j) wewnêtrzny podzia³ terenu pod warunkiem, ¿e nie
zmieni on ustalonych wczeniej zasad zagospodarowania terenu.
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7. Na terenie oznaczonym symbolem 7 A obowi¹zuje:
a) funkcja administracyjna,
b) wyznaczanie miejsc postojowych w obrêbie w³asnej
dzia³ki,
c) dojazd od ul. Zielenieckiej.
8. Na terenie oznaczonym symbolem 8 KS obowi¹zuje:
a) funkcja  urz¹dzenia obs³ugi transportu drogowego,
b) wprowadzenie dodatkowych nasadzeñ zieleni wysokiej i niskiej,
c) utrzymanie w sprawnoci urz¹dzeñ dla utrzymania
bezpieczeñstwa przed specjalnymi zagro¿eniami.
9. Na terenie oznaczonym symbolem 9 UH obowi¹zuje:
a) funkcja  handlowo-us³ugowa,
b) zabudowa  maksymalnie do 2 1/2 kondygnacji z
mo¿liwoci¹ lokalizacji na poddaszu biur i pomieszczeñ socjalnych,
c) elewacje  frontowe i boczne  reprezentacyjne,
d) linia zabudowy w linii rozgraniczaj¹cej ul. Wojska
Polskiego.
e) dojazd do terenu z ulicy oznaczonej symbolem 1.2
Kzo lub wjazdu na teren 8 KS pod warunkiem uzyskania zgody od w³aciciela terenu.
Ograniczenia:
f) ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z istniej¹cej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV. Odleg³oæ lokalizacji zabudowy, lokalizacji parkingów oraz mo¿liwoæ
zagospodarowania terenu reguluj¹ przepisy szczególne.
Rozdzia³ 3
Tereny publiczne
§5
1. Wyznacza siê linie rozgraniczaj¹ce dla terenów s³u¿¹cych realizacji celów publicznych w tym ulic:
a) ulicy oznaczonej symbolem 1.1. KGt o funkcji g³ównej tranzytowej, dla której obowi¹zuje:
1) jezdnia czteropasmowa, pod dwa pasy ruchu w
ka¿dym kierunku rozdzielone pasem zieleni,
2) ograniczona dostêpnoæ z terenu s¹siedniego tylko przez skrzy¿owania lub dopuszczone prawoskrêty,
3) wzd³u¿ ulicy wydzieliæ cie¿kê rowerow¹ szer.
1,8 m oddzielon¹ od jezdni pasem zieleni min. 2,0
m, chodnik szer. min. 3,0 m, równie¿ oddzielony
od cie¿ki rowerowej pasem zieleni,
b) ulicy oznaczonej symbolem 1.2 KZo o funkcji ulicy
zbiorczej obszarowej, dla której obowi¹zuje:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych równa
25 m,
2) jezdnia dla I etapu realizacji jednoprzestrzenna
szer. 7,0 m o dwóch kierunkach ruchu po 3,5 m
dla ka¿dego (dla etapu drugiego mo¿liwoæ poszerzenia pasa ulicy do szer. 1 x 4 (4 x 2,75) =
11,0 m po wschodniej stronie ulicy),
3) po stronie zachodniej ulicy: izolacja jezdni pasem
zieleni szer. 5,0 m wzd³u¿ którego nale¿y zrealizowaæ cie¿kê rowerow¹ szer. 1,8 m, pas zieleni rozdzielaj¹cy cie¿k¹ od chodnika szer. 2,0 m oraz
chodniki szerokoci minimum 1,5 m,
4) po stronie wschodniej ulicy realizacja chodnika
w zale¿noci od potrzeb,

5) ograniczona dostêpnoæ do terenu tylko poprzez
skrzy¿owanie z ulicami dojazdowymi, wyj¹tek stanowi wjazd na teren oznaczony symbolem 6G,
9UH i dojazd do stacji benzynowej,
6) na wyznaczonym terenie, wystêpuj¹ grunty s³abonone  realizacja ulicy musi byæ poprzedzona
badaniami geologicznymi na koszt inwestora odpowiednio do wyników badañ prjektowana warstwa konstrukcji jezdni.
c) ulic oznaczonych symbolem 1.3 KD i 1.4 KD, którym
zosta³a przypisana funkcja ulic dojazdowych obowi¹zuje:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych równa
15,0 m,
2) jezdnia dwukierunkowa jednoprzestrzenna o szerokoci 5,5 m (po 2,75 m na jeden pas ruchu),
3) obustronny chodnik oddzielony od krawêdzi jezdni pasem zieleni wynosz¹cym 2,0 m,
4) cie¿ka rowerowa po jednej stronie ulicy,
5) na wyznaczonym terenie wystêpuj¹ grunty s³abonone  realizacji ulicy musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi i odpowiednio do wyników badañ projektowana warstwa konstrukcyjna
jezdni,
d) ulicy oznaczonej symbolem 1.5 KD, dla której obowi¹zuje adaptacja istniej¹cej funkcji i istniej¹cych
parametrów,
e) ulicy oznaczonej symbolem 1.6 KW, dla której obowi¹zuje:
1) ulica pieszo-jezdna dla ruchu wewnêtrznego szer.
6,0 m,
2) dostêpna od ulicy Wojska Polskiego tylko na prawo-skrêty (wjazd i wyjazd),
f) ulicy zonaczonej symbolem 1.7 KX, dla której obowi¹zuje:
1) ulica pieszo-jezdna dla ruchu wewnêtrznego stanowi¹ca dostêp na zaplecze mieszkalnych budynków szeregowych, zlokalizowanych wzd³u¿ ul.
1.6 KW,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m,
3) niezbêdne zagospodarowanie pasa terenu zieleni¹ i ma³¹ architektur¹,
g) ulicy pieszo-jezdnej oznaczonej symbolem 1.8 KX
przeznaczonej dla technicznego utrzymania wa³u.
2. W granicach terenów publicznych ustala siê przebieg
cie¿ki rowerowej w Al. Wojska Polskiego 1.1 KGt i ulicach projektowanych o symbolu 1.2 KZo, 1.3 KD i
1.4 KD [jak w pkt a), b) i c)].
Rozdzia³ 4
Uzbrojenie terenu
§6
W celu prowadzenia prawid³owej gospodarki wodnociekowej oraz podniesienia standardu wyposa¿enia
mieszkañ, us³ug i dzia³alnoci gospodarczej ustala siê:
1) Pod³¹czenie wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych na terenie objêtym planem do miejskiej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w tym:
a) odprowadzenie energii elektrycznej do granic dzia³ek oraz owietlenie projektowanych ulic wiat³em
elektrycznym,
b) doprowadzenie do granic dzia³ek sieci gazoci¹gu niskiego cinienia,
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c) odprowadzenie wody z terenów ulic i placów za
pomoc¹ sieci kanalizacji deszczowej,
d) wykluczenie ogrzewania poprzez spalanie wêgla 
celowe jest doprowadzenie sieci ciep³owniczej dostarczaj¹cej ciep³o z miejskiej ciep³owni lub zmiana
ogrzewania na gazowe lub elektryczne,
e) doprowadzenie sieci telefonicznej.
f) gospodarka odpadami zgodnie z ustaw¹.
2. Wszystkie wymienione wy¿ej sieci infrastruktury technicznej przewidziane s¹ do realizacji w liniach rozgraniczaj¹cych ulice.
3. Dla potrzeb realizacji infrastruktury technicznej i kolejnoci budowy niezbêdne jest opracowanie koncepcji
projektu technicznego dróg i sieci poszczególnych
bran¿.
4. Dla realizacji ul Piaskowej i skrzy¿owania z Alej¹ Wojska Polskiego niezbêdna jest zmiana lokalizacji s³upa (ów) linii 110 kV. Dla ustalenia miejsca lokalizacji s³upa (ów) oraz zasiêgu zmian niezbêdne jest opracowanie projektu technicznego skrzy¿owania ulic oraz PT
sieci elektroenergetycznej.
5. Adaptuje siê istniej¹ce w obszarze objêtym opracowaniami przebiegu sieci przesy³owych:
a) elektrenergetycznych wysokiego napiêcia 110 kV z
uwzglêdnieniem § 6 pkt 4,
b) gazowych  gazu rednio-prê¿nego.
6. Dla potrzeb zabezpieczenia terenu w energiê elektryczn¹ niskiej mocy przewidziane s¹ miejsca dla lokalizacji
trafostacji (rys. nr 1).
7. Zmienia siê przebieg projektowanej trasy kana³u sanitarnego wpisuj¹c go w linie rozgraniczaj¹ce ulicy 1.2.Z0
(jak pokazano na za³¹czniku nr 1 do uchwa³y).
Rozdzia³ 5
Zagospodarowanie terenów otwartych
§7
1. Ustala siê tereny otwarte dla obszaru oznaczonego
symbolem 10 Tz, dla których obowi¹zuje:
a) zakaz wszelkiej zabudowy,
b) utrzymanie terenów zielonych w granicy obwa³owañ
rzeki Nogat zgodnie z przepisami szczególnymi dla
obszarów objêtych chronionym krajobrazem oraz
przepisami szczególnymi (Art. 66, Prawa Wodnego,
Dz. U. Nr 38, poz. 230 z 1974 r,. wraz z pón. zm.),
c) ustala siê przebieg granic OCHK rzeki Nogat wzd³u¿
linii górnego za³omu skarpy Nogatu w odleg³oci 5 m
powy¿ej górnego za³omu sparpy Nogatu.
Dopuszcza siê:
d) koszenie traw poza sezonem wylêgowym,
e) wypas zwierz¹t,
f) niezbêdn¹ wycinkê zadrzewieñ i zakrzewieñ stanowi¹c¹ zagro¿enie dla statecznoci skarp wzd³u¿ rzeki Nogat (w tym tzw. wa³u letniego).
2. Obszar oznaczony symbolem 11 W  tereny wód otwartych (rz. Nogat) i pasa technicznego zwi¹zanego z rzek¹, dla których obowi¹zuje:
a) zachowanie istniej¹cego u¿ytkowania,
b) cis³a ochorna i utrzymanie w sprawnoci funkcjonowania hydrotechnicznych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,
c) zasady gospodarowania jak dla obszarów chronionego krajobrazu.
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Rozdzia³ 6
§7

Ustala siê zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym stawk¹ procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu nieruchomoci, która
wynosi:
1) 0% dla terenów przeznaczonych pod funkcje czysto
mieszkaniowe (symbol 3M),
2) 0% dla terenów przeznaczonych pod funkcje mieszkalno-us³ugowe (symbol 2 MU),
3) 0% dla terenów przeznaczonych pod funkcje gospodarcze z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (symbol 5 GM, 6 GM).
Rozdzia³ 7
Przepisy koñcowe
§9
Uchyla siê ustalenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka, uchwalonego uchwa³¹ Miejskiej Rady Narodowej Nr X/50/89
z dnia 30 padziernika 1989 r. og³oszonego w Dzienniku
Urzêdowym Nr 13, poz. 84 z 1990 r. w zakresie terenu
objêtego niniejszym planem.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Malborka.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
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UCHWA£A Nr XVII/278/2000
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi obszaru dzia³ek nr 118/1, 118/2 i 118/3
we wsi Paw³owo gm. Chojnice.
Na podstawie 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) oraz art. 26 w zwi¹zku z
art. 7-12, art. 18-25 i art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 z 2000 r. Nr 12, poz. 136
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi obszaru
dzia³ek nr 118/1, 118/2 i 118/3 we wsi Paw³owo gm.
Chojnice, zwany dalej planem.
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DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2.Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 118/1, 118/2 i 118/3
po³o¿ony w zachodniej czêci wsi Paw³owo gm. Chojnice, po pó³nocno wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice  Tuchola  wiecie.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu literami MN;
2) tereny zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczone na rysunku planu literami UM;
3) teren zieleni i przejæ pieszych, oznaczony na rysunku planu literami ZP, KX;
4) teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków, oznaczony na rysunku planu literami NO;
5) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku
planu literami KD;
6) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu literami KL;
7) teren drogi wojewódzkiej, oznaczony na rysunku
planu literami KW.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone
(podzia³ na dzia³ki);
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy us³ugowej i rzemielniczej  cile okrelone;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od
linii rozgraniczaj¹cych dróg.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Dziale II uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby
wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
5) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony na rysunku planu granic¹ uchwalenia;
6) podstawowym przeznaczeniu terenu  nale¿y przez
to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno
przewa¿aæ na danym terenie w granicach uchwalenia planu  inne dopuszczalne funkcje powinny
stanowiæ wy³¹cznie uzupe³nienie lub wzbogacenie
przeznaczenia podstawowego;
7) granicy strefy ograniczonego u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ granicê zasiêgu uci¹¿liwoci
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b¹d szkodliwoci dla rodowiska okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska;
8) strefie ograniczonego u¿ytkowania  nale¿y przez to
rozumieæ obszar wyznaczony granic¹ strefy ograniczonego u¿ytkowania.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE I ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Rozdzia³ 1
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
§ 6.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN i 3 MN.
2. Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 4
UM, 5 UM i 6 UM.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) realizacjê budynków mieszkalnych wolno stoj¹cych;
2) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków mieszkalnych lub dobudowanych do
budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
3) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug
nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz
budynku mieszkalnego.
4. Na terenach okrelonych w ust.2, na których ustala siê zabudowê us³ugow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu, dopuszcza siê w zale¿noci od
potrzeb:
1) podzia³ terenów 4 UM i 5 UM na dzia³ki o powierzchni min. 3000 m2 ka¿da;
2) budowê na wydzielonych dzia³kach obiektów
us³ugowych (w tym handlowych), produkcyjnych lub rzemielniczych wolno stoj¹cych wraz
z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
3) zabudowê mieszkaniow¹ przeznaczon¹ dla zaspokojenia potrzeb w³asnych inwestora lub realizacjê na wydzielonych dzia³kach wy³¹cznie
obiektów, o których mowa w pkcie 2;
4) po³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w
jednym obiekcie z uwzglêdnieniem dla pomieszczeñ mieszkalnych nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu dla zabudowy mieszkaniowej;
5) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych do budynku mieszkalnego lub obiektów us³ugowych, produkcyjnych i rzemielniczych  tworz¹cych z nimi jednolite bry³y architektoniczne;
6) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹),
produkcyjn¹ lub rzemielnicz¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 5.
5. Dzia³alnoæ us³ugowa, produkcyjna lub rzemielnicza prowadzona na terenach okrelonych w ust. 2
musi spe³niaæ wymóg zastosowania technologii
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umo¿liwiaj¹cej zachowanie poza granicami zewnêtrznymi dzia³ki norm prawnych wymaganych
dla terenów zabudowy mieszkaniowej (uci¹¿liwoæ
prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza
te granice  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania) oraz nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej
inwestora  obiekty i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
Obs³uga komunikacyjna terenów, o których mowa
w ust. 2, wy³¹cznie od strony ulic dojazdowych i
lokalnych  wprowadza siê zakaz bezporednich
wjazdów na dzia³ki z drogi wojewódzkiej nr 240.
Na terenach, okrelonych w ust. 1, nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 60% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) przewidzieæ na terenie ka¿dej dzia³ki co najmniej
1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów
u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla
samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych
okresowo;
3) uwzglêdniæ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 2 uchwa³y.
Na terenach, okrelonych w ust. 2, nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub
gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
2 miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowo w iloci niezbêdnej dla danego profilu us³ugi lub rzemios³a;
3) uwzglêdniæ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 2 uchwa³y.
Na terenie 3 MN nakazuje siê uwzglêdniæ strefê
ograniczonego u¿ytkowania wokó³ projektowanej
na terenie 8 NO przepompowni cieków, w obrêbie której wprowadza siê zakaz zabudowy mieszkaniowej.
Wyznacza siê teren zieleni i przejæ pieszych, oznaczony na rysunku planu symbolem 7 ZP, KX.
Na terenie, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza
siê:
1) urz¹dzenie placu zabaw dla dzieci;
2) dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Wyznacza siê teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków  przepompowni cieków, oznaczony na rysunku planu symbolem 8 NO.
Ustala siê granicê strefy ograniczonego u¿ytkowania w s¹siedztwie przepompowni w promieniu min.
15,0 m od granic terenu.
W przypadku realizacji przepompowni poza obszarem strefa ograniczonego u¿ytkowania, o której
mowa w ust. 2, ulega zniesieniu z równoczesnym
w³¹czeniem terenu 8 NO w granice terenu 3 MN.
Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 9 KD i 10 KD;
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2) drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 11 KL;
3) pasa terenu przeznaczonego docelowo na poszerzenie przylegaj¹cej drogi lokalnej, ozna-czonego na rysunku planu symbolem 12 KL;
4) pasa terenu przeznaczonego docelowo na poszerzenie przylegaj¹cej drogi wojewódzkiej, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 13 KW.
2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce dróg:
1) dojazdowych w pasach o szerokoci 11,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci 2,0 m);
2) lokalnej w pasie o szerokoci 12,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz obustronne chodniki szerokoci 2,0 m).
3. Na terenach okrelonych w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru
§ 10.1. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków mieszkalnych, us³ugowych i rzemieslniczych do II kondygnacji (maks.
12,0 m) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnych, us³ugowych i rzemielniczych maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) dachy dwuspadowe o preferowanym spadku
po³aci od 45° do 50° lub w uzasadnionych przypadkach  ze wzglêdu na proporcje budynku 
wielospadowe o nachyleniu po³aci j.w., kryte
gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia
 w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
4) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza
siê poddasze u¿ytkowe;
5) wygl¹d projektowanych budynków musi charakteryzowaæ siê wyj¹tkow¹ dba³oci¹ o estetykê  nowo projektowana zabudowa powinna
tworzyæ urbanistyczn¹ i architektoniczn¹ ca³oæ
 na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Ustala siê tereny, o których mowa w § 7 i § 8 jako
przeznaczone dla realizacji celów publicznych.
3. Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy
wykrelono na rysunku planu.
4. W fazie projektowania i realizacji inwestycji nale¿y uwzglêdniæ w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu.
5. Mo¿liwa jest realizacja ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
6. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne musz¹ uwzglêdniæ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi na po³o¿enie w bezpored-
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nim s¹siedztwie gazoci¹gu w/c Tuchola  Chojnice,
lokalizacjê obiektów nale¿y uzgodniæ z Regionalnym
Oddzia³em Przesy³u w Gdañsku.
W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od urz¹dzeñ energetycznych i
linii elektroenergetycznych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Ustalono tymczasowe strefy ochronne dla istniej¹cych linii napowietrznych elektroenergetycznych SN  15 kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c
w poziomie) od skrajnych przewodów, które nale¿y
braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ. W/w strefy ulegaj¹
zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja
linii elektroenergetycznej  do tego czasu wewn¹trz
stref wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu w miejsce wskazane przez
w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
Odprowadzenie cieków do projektowanego wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê mo¿liwoæ gromadzenia cieków w
szczelnych zbiornikach na nieczystoci w obrêbie
poszczególnych dzia³ek.
Wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku.
Pobór energii elektrycznej liniami kablowymi elektroenergetycznymi nn z istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych. Owietlenie wewnêtrzne
i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
W projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ
ogrzewanie nieuci¹¿liwe dla rodowiska  o niskiej
zawartoci siarki (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
DZIA£ III
Przepisy przejciowe i koñcowe

§ 11.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice,
uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz.
Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30 stycznia 1992 r.
z pón. zm.), w granicach uchwalenia planu okrelonych na rysunku planu.
§ 12.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XIX/202//2000
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 7 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobysewo dzia³ka nr 107,
czêæ dzia³ki nr 108/22 i czêæ dzia³ki nr 205, gmina
Przodkowo.
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.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz . 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) 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 Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kobysewo dzia³ka nr 107, czêæ dzia³ki
nr 108/22 i czêæ dzia³ki nr 205, gmina Przodkowo.
2. Granice obowi¹zywania ustaleñ planu przedstawiono
na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest teren us³ug i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ci¹gu pieszego.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 i § 3 niniejszej Uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 4 niniejszej
Uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na Za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y, t.j. rysunku planu, stanowi¹cym
integraln¹ czêæ planu, dotycz¹ce:
a) granic obowi¹zywania ustaleñ planu,
b) linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) strefy zieleni krajobrazowo  izolacyjnej,
f) rezerwy terenu dla korekty przebiegu drogi wojewódzkiej,
g) wjazdu na teren,
h) symboli cyfrowo  literowych, oznaczaj¹cych tereny, wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których okrelono ustalenia szczegó³owe zawarte w § 4.
Pozosta³e ustalenia na Rysunku planu maj¹ charakter informacyjny lub koordynacyjny.
2. Ustala siê podzia³ obszaru na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone:
poz. 1  porz¹dkowy symbol cyfrowy od 1 do 2
poz.2  symbol literowy oznaczaj¹cy funkcjê danego
terenu scharakteryzowan¹ w pkt 2 kart terenu.
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Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi zawarte s¹ w
Kartach terenów w § 4.
3. Nie ustala siê terenów na których przewiduje siê stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów
oczyszczania cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
§3
1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wymiarze ustalonym w kartach terenu.
2. Ustala siê teren dla realizacji celów publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 KP (ci¹g pieszy).
3. W planie nie ustala siê wydzielonych terenów dla przebiegu cie¿ek rowerowych.
4. Tereny objête planem po³o¿one s¹ w obszarze zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, dla którego
obowi¹zuj¹ ustalenia Decyzji Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

5.

6.

§4
Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe, zawarte w Kartach terenu obowi¹zuj¹ce dla terenów wyznaczonych w
planie liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych dalej w
treci uchwa³y i Rysunku planu symbolami literowo cyfrowymi:
1. Karta terenu 1 U  us³ug i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
2. Karta terenu 2 KP  ci¹gu pieszego.

7.

KARTA TERENU NR 1 U
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 1 U
2. Powierzchnia terenu: 0,80 ha
3. Przeznaczenie, funkcje terenu:
Us³ugi i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Zakres dopuszczalnych us³ug: handel, gastronomia,
ma³e hurtownie (do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej),
us³ugi turystyki, us³ugi rzemios³a o charakterze bytowym (z wykluczeniem warsztatów samochodowych,
stolarskich, lusarskich, itp).
Us³ugi mog¹ byæ zlokalizowane w budynku wolnostoj¹cym lub w po³¹czeniu z budynkiem mieszkalnym.
W obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy
gospodarczej i gara¿y na maks. 2 samochody do 2,5 t.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
B) Obszar po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu, oznaczony na
rysunku jako strefa zieleni krajobrazowo  izolacyjnej, zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
C) Obszar po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu, stanowi teren
rezerwowany dla korekty przebiegu drogi wojewódzkiej (jak oznaczono na rysunku planu).

8.

8.
9.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Tymczasowo, do czasu realizacji korekty przebiegu
drogi teren mo¿e byæ wykorzystany na funkcje:
ogrodnicze, zieleni, parkingów.
D) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na Rysunku
planu. Nie dopuszcza siê dalszego podzia³u terenu
na dzia³ki. Dopuszcza siê po³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie.
E) Dopuszczalny procent zabudowy: 20%.
F) Intensywnoæ zabudowy (stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji do powierzchni terenu) do 0, 60.
G)Miejsca postojowe: minimum 2 miejsca postojowe/
100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug i minimum 2 miejsca
postojowe/mieszkanie.
Zasady kszta³towania zabudowy:
A) Wysokoæ zabudowy: maksimum 1,5 kondygnacji
nadziemnych (parter, poddasze u¿ytkowe).
Wysokoæ budynków do 11 m (mierzona od najwy¿szego poziomu terenu przy budynku do kalenicy).
B) Posadowienie pod³ogi parteru: do 0,5 m od najwy¿szego poziomu terenu przy budynku.
C) K¹t nachylenia dachu w przedziale 40°-45°.
D) Proporcje rzutu budynków zbli¿one do modu³u od
1:1,5 do 1:2,5
Ochrona rodowiska:
A) Zasiêg prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
B) Obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one
w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami.
C) Minimum 30% terenu dzia³ki zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do terenu:
 od drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
 od drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowo
 zachodniej (wjazd na teren w miejscu oznaczonym
na rysunku planu).
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej.
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów budynków powierzchniowo obrêbie
terenu.
 z dojazdów, placów i parkingów do kanalizacji
deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu piasku i
olejów.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
E) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci niskiego
napiêcia za porednictwem rozdzielczej sieci kablowej.
F) Usuwanie odpadów: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, w sposób zorganizowany.
Stawka procentowa: 30,00%.
Inne zapisy:
 Inwestycje projektowane w bezporednim s¹siedztwie kabli telekomunikacyjnych wymagaj¹ uzgodnieñ z w³aciwym organem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 163, 164
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KARTA TERENU NR 2 KP
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 2 KP
2. Powierzchnia terenu: 0,06 ha
3. Przeznaczenie, funkcje:
Ci¹g pieszy. Etapowo, do czasu realizacji korekty przebiegu drogi wojewódzkiej dopuszcza siê dojazd do
przyleg³ych terenów rolnych.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na Rysunku
planu.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) Obszar oznaczony na rysunku planu stanowi rezerwê terenu dla korekty przebiegu drogi wojewódzkiej. Pozosta³y teren stanowiæ bêdzie ci¹g pieszy do
w³¹czenia w uk³ad drogi wojewódzkiej.
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
 nie dotyczy
6. Ochrona rodowiska:
 nie ustala siê
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 ruch pieszy i czasowo, do okresu w³¹czenia czêci
terenu w do drogi wojewódzkiej dojazd do przyleg³ych terenów rolnych.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie ustala siê
8. Stawka procentowa: 0,00%.
9. Inne zapisy:
 inwestycje projektowane w bezporednim s¹siedztwie kabli telekomunikacyjnych wymagaj¹ uzgodnieñ z w³aciwym organem.
§5
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobysewo dzia³ka nr 107, czêæ dzia³ki nr 108/22 i czêæ dzia³ki nr 205
gmina Przodkowo, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§6
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XVI/70/91 z dnia 3 padziernik 1991 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego Nr 20, poz. 139 z dnia 18 listopada 1991 r. wraz
z pón. zm.  w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przodkowo
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr 139/XXV/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 2 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 124 i art. 128 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) i uchwa³y
Nr 55/XI/99 Rady Gminy w Parchowie z dnia 30 sierpnia
1999 roku w sprawie procedury uchwalania bud¿etu
gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi uchwalania bud¿etu Rada Gminy w Parchowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etowe na 2001 rok w wysokoci
4.940.761,w tym:
 dotacje na zadania zlecone w wysokoci 524.814, dochody z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
46.000,Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwala siê wydatki bud¿etowe na 2001 rok w wysokoci
4.768.643,w tym:
 wydatki maj¹tkowe tj. inwestycyjne w kwocie
460.000, wydatki na zadania zlecone w kwocie
524.814, wydatki na obs³ugê d³ugu gminy w kwocie 20.800, wydatki na finansowanie programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
46.000,w tym dotacje dla klubów sportowych wy³ w trybie
art.118 uofp.§ 2580 w wysokoci
13.000, dotacje dla instytucji kultury § 2550 w kwocie
170.000, rezerwê ogóln¹ w wysokoci
35.000,Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawiera za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
Natomiast plan finansowy zadañ zleconych stanowi za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
3. Uchwala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na 2001 rok
w nastêpuj¹cych kwotach:
 przychody 
1.500, wydatki 
2.100,zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
*) Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 nie publikuje siê.
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§2

Przyjmuje siê informacjê o stanie mienia komunalnego, która stanowi za³¹cznik nr 5* do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Stê¿yca na
wniosek Zarz¹du Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

§3
1. Ustala siê sp³atê po¿yczki w 2001 roku zaci¹gniêtej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 50.000,- z³otych i kredytu zaci¹gniêtego w Banku Spó³dzielczym w Bytowie
w wysokoci 115.900,- z³otych.
Rozliczenie d³ugu przedstawia za³¹cznik nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie gminy:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie gminy miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u po stronie
wydatków.
2. Dysponowania rezerw¹ ogóln¹ w wysokoci
35.000,- z³.
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
deficytu do wysokoci
50.000,- z³.
2. Samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
50.000,-.
3. Do udzielania po¿yczek i porêczeñ do maksymalnej
kwoty
20.000,- z³.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do przed³o¿enia pó³rocznego i rocznego sprawozdania z wykonania bud¿etu
w terminach prawem przewidzianych, natomiast Komisjê Rewizyjn¹ do ich oceny.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku
i podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla aktów
prawa miejscowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski
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UCHWA£A Nr XXIX/211/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 30 stycznia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10
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) art.109,
art. 116, art. 117, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy
*) Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 6, 6 nie publikuje siê.

1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci
11.514.305 z³
zgodnie z za³. Nr 1* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoci
10.567.305 z³
zgodnie z za³ Nr 2* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y
3. Ustala siê nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci
947.000 z³
z przeznaczeniem na sp³atê zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek.
4. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysokoci
550.000 z³
Bankowy kredyt d³ugoterminowy zgodnie z za³ Nr 1
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
5. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoci
1.497.000 z³
zgodnie z za³ Nr 2 stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 55.000 z³
§3
Wyodrêbnia siê zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci
596.160 z³
zgodnie z za³ Nr 3* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§4
Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 40.000 z³
w tym:
1) dotacja na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego
w wysokoci
20.000 z³
2) dotacja na kulturê fizyczn¹ i sport w wysokoci
20.000 z³
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³.
Nr 4* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§6
Wyodrêbnia siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokoci
1.236.276 z³
zgodnie z za³. Nr 5* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§7
1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci
140.000 z³
2. Ustala siê wydatki na realizacje zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci
234.261 z³
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
planu wydatków w ramach dzia³ów.
*) Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5 nie publikuje siê.
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§9

§1

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego w wysokoci 740.000 z³.

1. Do § 1 uchwa³y Nr XXI/176/2000 Rady Gminy Cedry
Wielkie z dnia 29 grudnia 2000 r. dodaje siê punkt 3 o
brzmieniu:
za wydanie zezwolenia na usuniêcie drzew  10 z³ od
1 sztuki.
2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do rozdysponowania rezerwy bud¿etowej.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania oraz sp³at zobowi¹zañ w ci¹gu roku bud¿etowego do kwoty 200.000 z³.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków.
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§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

UCHWA£A Nr XXII/181/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 26 stycznia 2001 r.
w sprawie zaliczenia niektórych dróg po³o¿onych na terenie gminy Cedry Wielkie do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§1

UCHWA£A Nr XXII/190/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 26 stycznia 2001 r.

Do kategorii dróg gminnych zalicza siê drogi po³o¿one
na terenie gminy Cedry Wielkie, okrelone w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia op³aty
administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych
na terenie gminy Cedry Wielkie.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z pón.zm.)  Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/181/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 26 stycznia 2001 r.

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

d³ugoæ drogi (km)

1.

Nr 1001001

Cedry Wielkie  Giemlice

3,425

2.

Nr 1001003

D³ugie Pole  Leszkowy

3,745

3.

Nr 1001004

Kiezmark  (droga krajowa nr 7  droga powiatowa nr 10330)

1,685

4.

Nr 1001008

B³otnik  Trzcinisko (wzd³u¿ Martwej Wis³y

4,500
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5.

Nr 1001009

Trzcinisko  B³otnik (wzd³u¿ Kana³u ledziowego)

4,650

6.

Nr 1001010

B³otnik  Trzcinisko

5,000

7.

Nr 1001011

Trzcinisko  Koszwa³y (wzd³u¿ Kana³u Wielkiego)

2,330

8.

Nr 1001012

Wilinka  Trzcinisko (wzd³u¿ Kana³u ledziowego)

2,050

9.

Nr 1001013

Cedry Ma³e Kolonia  Koszwa³y gospodarstwo rolne

4,870

10.

Nr 1001014

Cedry Ma³e Kolonia  (droga krajowa nr 7
 droga gminna nr 1001013)

0,500

11.

Nr 1001015

Cedry Ma³e Kolonia  Trzcinisko (droga gminna nr 1001013
 droga gminna nr 1001016)

0,600

12.

Nr 1001016

Cedry Ma³e Kolonia  Trzcinisko (droga gminna nr 1001010
 droga gminna nr 1001011)

1,820

13.

Nr 1001017

Cedry Ma³e Kolonia  B³otnik (droga gminna nr 1001013
 droga gminna nr 1001010)

0,875

14.

Nr 1001018

Koszwa³y (droga krajowa nr 7  droga gminna nr 1001013)

0,760

15.

Nr 1001021

Woc³awy (droga przez wie)

2,035

16.

Nr 1001022

Stanis³awowo-Wróblewo (granica gminy)

2,270

17.

Nr 1001023

Wróblewo (granica gminy)  Lêdowo (granica gminy)

1,710

18.

Nr 1001024

Stanis³awowo  Grabiny Zameczek (granica gminy)

1,760

19.

Nr 1001025

Trutnowy Kolonia (droga przez wie)

0,985

20.

Nr 1001027

Cedry Wielkie  Cedry Ma³e

1,840

21.

Nr 1001028

Cedry Ma³e  Cedry Wielkie

2,345

22.

Trutnowy I (od drogi powiatowej 10232)

0,600

23.

Trutnowy II (od drogi powiatowej 10232)

1,500

24.

Serowo (od drogi powiatowej 10330)

0,550
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§1

UCHWA£A Nr XXXIX/407/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 26 stycznia 2001 r.

Na terenie miasta Lêborka liczba punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y nie mo¿e przekraczaæ ogó³em
120 punktów.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta Lêborka.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz art. 40 ust. 1 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) uchwala siê, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXX/277/97 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie
miasta Lêborka.
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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UCHWA£A Nr XXXIX/409/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 26 stycznia 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie 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) oraz art. 18 i art. 19
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe z zakresu wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci:
1) 33 z³ za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
2) 17 z³ za zmianê we wpisie do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Urzêdu Miasta Lêborka z chwil¹ z³o¿enia wniosku w sprawach okrelonych w powy¿szym § 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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UCHWA£A Nr XXXIX/418/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 26 stycznia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXVII/384/2000 w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych
na 2001 rok w Lêborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 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), art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXVII/384/2000 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych na 2001 rok
w Lêborku w Za³¹czniku nr 1 pkt 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
2. Budynki lub ich czêci bêd¹ce pralniami, suszarniami, pomieszczeniami na opa³ i ubikacjami, jeli s¹ niezbêdne do funkcjonowania lokalu mieszkalnego, zwalnia siê od podatku od nieruchomoci o kwotê przekraczaj¹c¹ stawkê 0,37 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki
lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena o kwotê
przekraczaj¹c¹ stawkê 7,93 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej oraz grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena o
kwotê przekraczaj¹c¹ stawkê 0,28 z³ za 1 m2 powierzchni, które stanowi¹ w³asnoæ albo pozostaj¹ w
u¿ytkowaniu wieczystym lub zarz¹dzie publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej i s³u¿¹ im do wykorzystywania w dzia³alnoci statutowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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UCHWA£A Nr XXV/175/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Cisewie obrêb B¹k dotycz¹cy czêci dzia³ek: nr 261 i 262 w gm.
Karsin.
Na podstawie: art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 z 2000 r. Nr 12, poz. 136
z pón. zm.) 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) Rada Gminy Karsin
uchwala, co nastêpuje:
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§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Cisewie obrêb B¹k dotycz¹cy czêci dzia³ek nr 261 i 262 w gm. Karsin.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³a Nr XV/79/91 Rady
Gminy Karsin z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 15, poz. 120 z pón. zm).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
NO  tereny urz¹dzeñ do odprowadzania cieków
KWD  droga dojazdowa
ZI  tereny zieleni izolacyjnej
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Gmina: Karsin
Obrêb: B¹k
Nr dzia³ki: 261 cz. i 262 cz.
Powierzchnia: 1,5 ha
W³asnoæ: prywatna
Funkcja:
NO  tereny urz¹dzeñ do odprowadzania cieków
ZI  tereny zieleni urz¹dzonej
KWD  droga dojazdowa
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 8 m w liniach regulacyjnych,
 powierzchnia zabudowy maks. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala siê,
 parkowanie w obrêbie granic swojej dzia³ki,
 wokó³ terenu wykonaæ zieleñ izolacyjn¹ wysok¹ szerokoci 10 m.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji: jedna,
 wysokoæ od poziomu terenu do kalenicy: maks. 6,0 m.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
 cieki bytowe odprowadzane do projektowanej sieci
kanalizacyjnej sanitarnej,
 energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czami
na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
 odprowadzenie wód opadowych z terenu dzia³ki do
kolektora deszczowego istniej¹cego,
 oczyszczone cieki z oczyszczalni odprowadzane do
rzeki Wdy kolektorem projektowanym zamkniêtym,
 gromadzenie odpadów sta³ych z oczyszczalni w szczelnych pojemnikach, wywóz na wysypisko wskazane
przez gminê,
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 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: brak
Inne warunki: brak
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejsze uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Karsinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Karsin granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie z
dnia 3 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 120 z
pón. zm.) w fragmentach objêtych niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt. 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
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Uchwa³a Nr XXX/256/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 10 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Sztum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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, zm.: z 2000 r.
Dz. U. Nr 95, poz. 1041) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Sztum stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/244/96 Rady Miejskiej w Sztumie z
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dnia 14 padziernika 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Owiadczenie woli
w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹
dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i
osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik) lub jedna osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik).
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak
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DECYZJA Nr 1/01
organu pe³ni¹cego funckje organów Gminy
w Miko³ajkach Pomorskich
z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Miko³ajki Pomorskie na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10
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),
art. 48, ust.1 pkt 1, art. 124 i 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz art. 88h, ust. 3
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz.196 ze zm.), w
zwi¹zku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 11 padziernika
1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84,
poz. 386), dzia³aj¹c za Radê Gminy Miko³ajki Pomorskie,
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2001 rok w wysokoci 4.857.342 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2001 rok w wysokoci 4.601.092 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Planowana nadwy¿ka bud¿etowa w wysokoci
256.250 z³ zostanie przeznaczona na sp³atê raty po¿ycz*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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ki w wysokoci 56.250 z³ oraz kredytu w wysokoci
200.000 z³.
4. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków GFO
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§2
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1. Dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 365.500 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 27.650 z³.
§3
Wydatki okrelone w § 1 ust. 2 obejmuj¹:
1. Wydatki na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 365.500 z³. zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 4*.
2. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci 27.650 z³.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków oraz dotacjê
dla zak³adów bud¿etowych oraz rodków specjalnych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Ustala siê jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych
dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Miko³ajkach Pomorskich zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§6
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoci 300.000 z³.
2. Zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków do
kwoty 300.000 z³.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2001 oraz podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Rada Gminy
osoba pe³ni¹ca funckjê
organów Gminy
J. Kowalewski
*) Za³¹czników Nr 3, 4, 5 nie publikuje siê.
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