DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 6 marca 2001 r.
Nr 20

TREÆ:
Poz.:

UCHWA£Y:
174  Nr XXVI/399/2000 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 722/2 obr. Chwaszczyno, gmina ¯ukowo ..................... 416
175  Nr XXVI/329/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i us³ug przy ul. Rzepakowej,
Kocierskiej, Ceynowy, Igielskiej w Chojnicach ...................................................................................................... 417
176  Nr XXV/377/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Mezowo, obejmuj¹cego dzia³kê nr 259/3 ............................................................................................................................................ 423
177  Nr XXV/378/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Mezowo, obejmuj¹cego dzia³ki nr 326/4, 326/6, 326/6 i 321/3 ........................................................................................................... 424
178  Nr XXV/379/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Mezowo, obejmuj¹cego dzia³kê nr 23/1 .............................................................................................................................................. 426
179  Nr XXV/380/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Kie³pino, dzia³ka
nr 336/15 .................................................................................................................................................................. 428
180  Nr XXV/381/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Kaliska, dzia³ka
nr 53 i 56 ................................................................................................................................................................... 430
181  Nr XXV/382/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Dzier¿¹¿no, obejmuj¹cego dzia³ki nr 623 i 624 .................................................................................................................................. 432
182  Nr XXV/383/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Smêtowo, fragment dzia³ki nr 123/1 ................................................................................................................................................ 433
183  Nr XXV/384/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Smêtowo, fragment dzia³ki nr 125 ................................................................................................................................................... 435
184  Nr XXX/236/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie okrelenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y dla miasta Pruszcz Gdañski .......................................................................................... 437

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 416 

Poz. 174

185  Nr XXX/241/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 21 lutego 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
wprowadzania zasad ustalania odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli miejskich ............................................. 437
186  Nr XX/316/00 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Sopotu
na rok 2001 ............................................................................................................................................................... 437

POROZUMIENIE ZAWARTE POMIÊDZY WOJEWOD¥ POMORSKIM
A DYREKTOREM WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
187  z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej do wykonania Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³ Terenowy w Gdañsku ............................................ 438

ZARZ¥DZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO
188  Nr 31/2001 z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wskanika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynku mieszkalnego na II kwarta³ 2001 r. .......................................................................................... 439

174
UCHWA£A Nr XXVI/399/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 772/2 obr.
Chwaszczyno, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art.7 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) oraz art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
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; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 62) na wniosek Zarz¹du Gminy,
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obszar dzia³ki nr 772/2 obr. Chwaszczyno, o powierzchni 10,1100 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym,
przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w za³¹czniku graficznym
oznaczenie MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Dla zabudowy mieszkaniowej MN:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej
1000 m2. Wskazane jest kszta³towanie zabudowy
w postaci zabudowy zagrodowej, wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) nale¿y budynki sytuowaæ kalenic¹ równolegle do
krawêdzi jezdni, z wyj¹tkiem dzia³ek naro¿nikowych,
gdzie wskazane jest podkrelenie zmiany kierunków dróg,
c) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
d) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
e) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do

uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
f) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami lenymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m;
h) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
i) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
j) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
k) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
l) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne;
m) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 21°-35°
i 45°-50°,
n) dozwolone pokrycia dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
Dla istniej¹cych terenów lenych:
a) ca³kowity zakaz zabudowy i zmiany u¿ytkowania
terenu,
b) gospodarka lena zgodnie z zasadami zawartymi
w uproszczonym operacie lenym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
dojazdowe:
 KS o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
10,0 m, po³¹czon¹ z istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹,
 oraz drogi KS1 o szerokoci 8,0 m,
 KS2 o szerokoci 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych ;
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych,
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1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zakaz rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
 z nawierzchni utwardzonych, parkingów i placów
manewrowych po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do gruntu w granicach w³asnoci dzia³ki,
d) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowniczej,
na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
e) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci; w razie potrzeby nale¿y przewidzieæ i wydzieliæ dzia³kê na potrzeby infrastruktury technicznej,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg podzia³ów w za³¹czniku graficznym, minimalna wielkoæ dzia³ki 1000 m2,
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia
zgodnie z warunkami siedliskowymi, no co najmniej
20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki,
c) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego
z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr II/10/1978
Gminnej Rady Narodowej w ¯ukowie z dnia 29 marca
1978 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Gdañsku Nr 5,
poz. 26).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXVI/329/2000
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i us³ug przy ulicy Rzepakowej, Kocierskiej, Ceynowy, Igielskiej w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 62) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41,
poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i us³ug
przy ulicy Rzepakowej, Kocierskiej, Ceynowy, Igielskiej w Chojnicach w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan o którym mowa w § 1 obejmuje teren po³o¿ony
pomiêdzy ulic¹ Rzepakow¹, Kociersk¹, Ceynowy,
Igielsk¹ w Chojnicach.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu o którym mowa w § 1 s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami MW,
2) tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej oznaczone na rysunku planu symbolami MN/U,
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3) tereny zabudowy us³ugowej oznaczone na rysunku planu symbolami U, UH, UK, U/US, U/KP,
4) tereny zabudowy us³ugowo  rzemielniczej
oznaczone na rysunku planu symbolami UR,
5) teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu literami US/UO,
6) teren schroniska dla nieletnich oznaczony na rysunku planu literami IK,
7) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu literami ZP, ZN, ZI,
8) tereny zabudowy gara¿owej oznaczone na rysunku planu literami KS, KS/UR,
9) teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem KP/U,
10) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu
literami KL, KD, KXX, KX przeznaczone na realizacjê celów publicznych,
11) tereny przeznaczone na poszerzenie istniej¹cych
ulic oznaczone na rysunku planu symbolami
KZ, KG.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnicach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4) wskaniku intensywnoci zabudowy  nale¿y przez
to rozumieæ stosunek sumy powierzchni u¿ytkowej budynków na terenie danej jednostki urbanistycznej do powierzchni terenu tej jednostki.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie
oraz zasady zagospodarowania terenu
§ 6.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 11 MW, 14 MW,
2) 25 MW, 30 MW,
3) 23 MW, 23a MW, 24 MW, 25a MW, 30a MW, 38
MW, 38a MW, 46 MW, 48 MW, 55 MW, 56 MW.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1 ustala
siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji (ew. z
poddaszem u¿ytkowym),
2) linia zabudowy projektowanych budynków nie
mo¿e wykraczaæ w stronê ulicy poza istniej¹c¹
zabudowê (z wyj¹tkiem np. wykuszy, okapów itp.),
3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie,
rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu.
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3. Na terenach o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do V kondygnacji,
2) linia zabudowy nie mo¿e wykraczaæ w stronê drogi
poza zabudowê istniej¹c¹ (z wyj¹tkiem np. wykuszy, okapów itp.) dla terenu 25 MW od ulicy 12 KD i
19 KD, a dla 30 MW od strony 12 KD,
3) teren zabudowany maks. 25 % powierzchni terenu,
powierzchnia ekologicznie czynna min. 50 % terenu,
4) maks. wskanik intensywnoci zabudowy dla 25 MW
 Ic = 1,5, dla 30 MW  Ic = 1,3,
5) na terenie 25 MW, 30 MW i 30a MW nale¿y zapewniæ dojazdy do istniej¹cych stacji transformatorowych (s³u¿ebnoæ dojazdu poprzez dzia³ki przylegaj¹ce do tych stacji),
6) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu.
4. Na terenach o których mowa w ust. 1 pkt 3 nakazuje
siê realizacjê zespo³u zabudowy w/g projektu zagospodarowania terenu obejmuj¹cego ca³y teren danej jednostki urbanistycznej ograniczonej liniami rozgraniczaj¹cymi o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do IV kondygnacji,
2) zaleca siê wskanik intensywnoci zabudowy maks.
Ic = 0,5,
3) zostawiæ pod zabudowê maks. 25 %,
4) przeznaczyæ pod powierzchniê ekologicznie czynn¹ min. 50% terenu (w tym place zabaw dla dzieci
m³odszych i starszych oraz miejsca wypoczynkowe dla osób starszych),
5) iloæ miejsc do przechowywania samochodów
osobowych (gara¿e i stanowiska parkingowe) w
tym dla osób niepe³nosprawnych, nale¿y przyj¹æ
na poszczególnych terenach zabudowy mieszkaniowej zgodnie ze wskanikiem 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,
6) maks. 30-40% gara¿y i parkingów w poziomie terenu,
7) przy lokalizacji parkingów zaleca siê wykorzystaæ
rzebê terenu, stosowaæ zieleñ nisk¹ i wysok¹, nawierzchnie a¿urowe (parkingi) ew. np. kolorystyczne zró¿nicowanie nawierzchni (stanowiska postojowe i drogi manewrowe),
8) w przypadku wzrostu liczby samochodów osobowych miejsca parkingowe i gara¿owe nale¿y lokalizowaæ poza terenem zabudowy mieszkaniowej (na
terenach 22 KS/UR, 54 KS/UR i 35 KS oraz miejsca
parkingowe w ci¹gu ulic: 12 KD, 19 KD i 28 KD (na
odcinku od ulicy Igielskiej do terenu 12 b ZP),
9) na terenach 23 MW i 46 MW przewidzieæ lokalizacjê
stacji transformatorowych (orientacyjne po³o¿enie
przedstawiono na rysunku  ucilenie po³o¿enia
stacji po uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym)
wkomponowuj¹c j¹ w projektowane zagospodarowanie terenu, na terenie; do projektowanych i istniej¹cych (istniej¹ca na terenie 30a MW) stacji transformatorowych nale¿y zapewniæ dojazdy,
10) przewidzieæ elementy ma³ej architektury,
11) przewidzieæ cie¿ki rowerowe ³¹cz¹c je z projektowanymi na osiedlu trasami rowerowymi,
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12) nawi¹zaæ do istniej¹cego lub planowanego zagospodarowania terenów s¹siednich,
13) na terenie 46 MW zaleca siê wzd³u¿ ulicy Igielskiej zastosowaæ na stokach niskiej oraz redniej zieleni,
14) na terenie 48 MW zapewniæ dojazd do terenu
51 ZN.
Pomiêdzy projektowan¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ a
terenami komunikacji, rzemios³a zaleca siê stosowaæ pasy zabezpieczeñ poprzez rezerwacjê terenu
pod funkcje nie zwi¹zane z trwa³ym pobytem ludzi
oraz stosowaæ zieleñ izolacyjn¹ w ich s¹siedztwie.
Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
siê wydzielenie pomieszczeñ us³ugowych lub dobudowanie obiektów us³ugowych o charakterze
nieuci¹¿liwym (patrz § 15 pkt 13 i pkt 14).
Dla jednostek 23 MW, 23a MW, 46 MW, 48 MW i 55
MW nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej oznaczone na rysunku planu symbolami 13
MN/U i 13a MN/U.
Na terenie o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji (ew. poddasze u¿ytkowe),
2) powierzchnia zabudowana maks. 50 % powierzchni terenu,
3) zabudowa w formie zabudowy szeregowej (w
celu uzyskania jednorodnej architektury konieczne opracowanie projektu lub koncepcji na ca³y
teren),
4) us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym dla mieszkañców (patrz § 15 pkt 13 i pkt 14)
5) zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych,
6) zaleca siê:
a) us³ugi w parterze,
b) aby ostatnie segmenty proj. zabudowy szeregowej by³y bez lepych szczytów,
c) nawi¹zaæ do charakteru s¹siedniej zabudowy.
7) powierzchnia ekologicznie czynna min. 20% terenu.
Na terenie 13a MN/U dopuszcza siê budowê pojedynczego budynku mieszkalno  us³ugowego,
mieszkalnego lub us³ugowego.
Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 2 U, 3U/US, 5 U/US, 18 U, 37 U, 42 U/KP, 49 U 
tereny zabudowy us³ugowej,
2) 29 UH, 32 UH, 34 UH  tereny zabudowy handlowej,
3) 40 UK  teren us³ug kocielnych,
4) 10 US/UO  teren us³ug sportu i rekreacji.
Na terenach o których mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji, z dopuszczeniem zabudowy wy¿szej (np. koció³
40 UK lub inne charakterystyczne budowle, dominanty itp.),
2) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie,
rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzy-
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mania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
3) zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych we w³asnym terenie,
4) wprowadziæ min. 30 % powierzchni ekologicznie czynnej (trawniki, zieleñce, zakrzewienia zadrzewienia),
5) przyj¹æ maks. 50 % powierzchni zabudowanej.
Na terenie 42U/KP przewidzieæ lokalizacjê stacji
transf. (orientacyjne po³o¿enie jak na rysunku planu  ucilenie po³o¿enia stacji po uzgodnieniu z
Zak³adem Energetycznym) wkomponowuj¹c j¹ w
zagospodarowanie terenu.
Us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym (patrz § 15
pkt 13).
Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza
siê:
1) wydzielenie pomieszczeñ mieszkalnych dla w³aciciela (patrz § 15 pkt 13 i pkt 14),
2) obiekty ma³ej architektury,
3) na terenach 29 UH, 32 UH, 34 UH inny rodzaj
us³ug,
4) przeznaczenie terenu 10 US/UO docelowo pod
us³ugi owiaty,
5) na terenie 42U/KP parking dla terenu 40 UK,
6) w³¹czenie terenu 3 U/US w granice 1 IK z przeznaczeniem na cele rekreacji,
7) przeznaczenie terenu 5U/US (mo¿e byæ wraz z
10a ZP) pod tereny zieleni i rekreacji dla dzieci i
m³odzie¿y (np. ogród dzieciêcy, place gier i zabaw).
Teren 10 US/UO przeznaczyæ na realizacjê celów
publicznych.
Na terenie 18 U:
1) zakazuje siê lokalizowania w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od istniej¹cej granicy cmentarza
komunalnego pomieszczeñ mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnociowe, zak³adów ¿ywienia zbiorowego i zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnociowe,
2) dojazd od ulicy 15 KD.
Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania
terenu 5 U/US zaleca siê uwzglêdniæ s¹siedni¹ jednostkê 6 ZN.
Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowo-rzemielniczej (w tym handlu) oznaczone na rysunku planu
symbolami 21 UR, 61 UR.
Na terenach o których mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji (ew.
u¿ytkowe poddasze),
2) linia zabudowy jak na rysunku planu,
3) przyj¹æ maks. 50 % powierzchni zabudowanej i
min. 30 % powierzchni ekologicznie czynnej,
4) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie,
rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
5) zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych we w³asnym terenie,
6) prowadzona dzia³alnoæ powinna spe³niaæ wymóg (patrz § 15 pkt 13 i pkt 14).
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3. Na terenach, o których mowa w ust.1 zakazuje
siê lokalizowania w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m
od istniej¹cej granicy cmentarza komunalnego
zabudowañ mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnociowe, zak³adów ¿ywienia
zbiorowego i zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnociowe.
4. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza
siê:
1) mo¿liwoæ wydzielenia pomieszczeñ mieszkalnych dla w³aciciela. w budynkach us³ugowych
lub rzemielniczych pod warunkiem spe³nienia
wymogu (patrz § 15 pkt 14),
2) lokalizacjê stacji transformatorowej w przypadku zapotrzebowania mocy powy¿ej 80 kW (w
przypadku mniejszej mocy zasilanie ze stacji
zlokalizowanej na terenie 23 MW),
3) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu samochodowego.
§ 10.1. Wyznacza siê teren schroniska dla nieletnich oznaczony na rysunku planu symbolem 1 IK.
2. Na terenie o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do III kondygnacji,
2) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie,
rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem
utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
3) dopuszcza siê mo¿liwoæ powiêkszenia terenu
o teren 3U/US z przeznaczeniem go pod rekreacjê i zieleñ dla terenu 1 IK,
4) powierzchnia ekologicznie czynna min. 30% terenu.
§ 11.1. Wyznacza siê tereny przeznaczone pod zieleñ
oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 10a ZP, 17 ZP, 17 a ZP, 45 ZP, 47 ZP, 50 ZP, 52 ZP
, 12b ZP, 49a ZP  zieleñ urz¹dzona,
2) 6 ZN, 51 ZN, 53 ZN  zieleñ nieurz¹dzona,
3) 36 ZI  zieleñ izolacyjna wysoka.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zaleca siê:
1) uporz¹dkowaæ tereny 6 ZN, 51 ZN, 53 ZN, 17
ZP, 17a ZP poprzez kompleksowe koncepcje zagospodarowania terenów,
2) na terenie 45 ZP i 47 ZP zaleca siê wzd³u¿ ulicy
Igielskiej zastosowaæ na stokach niskiej oraz
redniej zieleni,
3) w³¹czaæ czêci terenów 51 ZP i 53 ZP do przyleg³ych terenów projektowanej zabudowy
mieszkaniowej z przeznaczeniem na cele rekreacji i wypoczynku funkcji mieszkaniowej (place zabaw, miejsca wypoczynku, skwery),
4) adaptacjê istniej¹cej zieleni poprzez uporz¹dkowanie, zastosowanie zabiegów ochronnych
i pielêgnacyjnych oraz wprowadzanie zieleni
niskiej i wysokiej.
3. Na terenie 17 ZP zaleca siê zachowaæ oczko wodne z jednoczesnym nakazem niezw³ocznego jego
uporz¹dkowania, oczyszczenia i wkomponowania
go w zagospodarowanie ca³ego terenu 17 ZP.
4. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza
siê:
1) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej oraz
wprowadzenie cie¿ek spacerowych, owietle-
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nia , ma³ej architektury, placów zabaw dla dzieci itp.,
2) na terenie 50 ZP us³ugi,
3) na terenie 45 ZP zabudowê pod warunkiem wydzielenia terenu pod przepompowniê cieków
kanalizacji sanitarnej,
4) przeznaczenie terenu 10a ZP pod rekreacjê dla
dzieci i m³odzie¿y (ogród dzieciêcy, place gier i
zabaw wraz z terenem 5 U/US (np. ogród dzieciêcy) lub w³¹czenie go do 10 US/UO lub przeznaczenie na inny rodzaj us³ug.
5. Tereny 17 ZP, 17 a ZP i 51 ZN przeznaczyæ na realizacjê celów publicznych.
§ 12.1. Wyznacza siê tereny zabudowy gara¿owej oznaczone na rysunku planu symbolami 4 KS , 35 KS,
22 KS/UR, 54 KS/UR.
2. Na terenie o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
2) zaleca siê wykorzystaæ rzebê terenu, stosowaæ
zieleñ nisk¹ i wysok¹,
3) na terenie 22 KS/UR, 54 KS/UR dopuszcza siê
lokalizacjê us³ug, w tym handlu, rzemios³a (§
15 pkt 13 i pkt 14) oraz parkingu dla samochodów osobowych (w przypadku us³ug  zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych
we w³asnym terenie),
4) powierzchnia ekologicznie czynna min. 10% terenu.
3. Na terenie 22 KS/UR przed etapem realizacji inwestycji konieczne jest przeprowadzenie badañ
hydrogeologicznych w celu okrelenia w³aciwoci hydrogeologicznych gruntu.
4. Na terenach 22 KS/UR i 54 KS/UR od strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej zaleca siê zastosowaæ pasy zieleni redniej i wysokiej.
§ 13.1. Wyznacza siê teren pod parking oznaczony na rysunku planu symbolem 24a KP/U.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza siê
pod parking dla terenu jednostki 40 UK lub s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej.
3. Dopuszcza siê us³ugi wolnostoj¹ce do wysokoci
II kondygnacji lub dobudowane do budynków z
24 MW do wysokoci IV kondygnacji.
4. Od strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej zaleca siê zastosowaæ pasy zieleni redniej i
wysokiej.
5. Powierzchnia ekologicznie czynna min. 10% terenu.
§ 14.Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 7 KD, 27 KD, 43 KD  ulice dojazdowe zakoñczona
placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,
(ulica 7 KD 10,0  13,0 m  szerokoæ 3,0 m
wynika z istniej¹cego podzia³u geodezyjnego),
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach 20,0 m x
20,0 m,
e) chodniki obustronne, szerokoci 2,0 m,
2) 19 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do
zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
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a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu min. 3,0 m,
c) jezdnia szerokoci 6,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach 20,0 m x 20,0 m,
e) chodnik jednostronny, szerokoci 2,0 m,
f) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m,
g) mo¿liwoæ lokalizacji miejsc parkingowych bezporednio przy jezdni usytuowanych prostopadle do
niej.
28 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach :
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m 
25,0 m, (istniej¹ce uzbrojenie),
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20,0 m,
e) chodniki obustronne szerokoci 2,0 m,
f) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m, (przebieg trasy pokazany lini¹ przerywan¹ na rysunku planu),
g) na odcinku od ul. Igielskiej do terenu 12 b ZP istnieje
mo¿liwoæ lokalizacji miejsc parkingowych bezporednio przy jezdni usytuowanych prostopadle do niej,
h) zaleca siê zastosowaæ pas zieleni oddzielaj¹cy chodnik od trasy rowerowej),
12 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0  20,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5  3,0 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0  6,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20, 0 m,
e) chodniki obustronne szerokoci 2,0 m,
f) na odcinku o szerokoci 20,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych wydzieliæ cie¿kê rowerow¹ dwukierunkow¹ szerokoci 2,0 m,
g) na odcinku o szerokoci 20,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych mo¿liwoæ lokalizacji miejsc parkingowych
bezporednio przy jezdni usytuowanych prostopadle do niej,
h) zaleca siê zastosowaæ pas zieleni oddzielaj¹cy chodnik od trasy rowerowej),
58 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m,
e) chodniki obustronne szerokoci 2,0 m,
f) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m.
60 KD  ulica dojazdowa o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) szerokoæ jezdni 5,0 m,
d) obustronne chodniki szerokoci 2,0 m,
e) pod³¹czenie do ulicy Kocierskiej tylko na prawoskrêty,
44 KL  ulica lokalna zakoñczona placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16,0 m (szerokoæ wynika z planowanego uzbrojenia),
b) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
c) jezdnia szerokoci 6,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20,0 m,
e) chodniki obustronne szerokoci 2,0 m,
f) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m.
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8) 59 KL  ulica lokalna zakoñczona placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m (szerokoæ wynika z planowanego uzbrojenia),
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m (z uwagi na uspokojenie
ruchu),
d) plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20,0 m,
e) chodniki obustronne szerokoci 2,0 m,
f) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m,
9) 15 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8,0 m,
b) jezdnia szerokoci min. 5,0 m,
c) plac do zawracania o wymiarach min. 12,5 m x
12,5 m,
d) chodnik jednostronny min. 2,0 m.
10) ci¹gi piesze oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) 8 KX, 16 KX, 20 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 2,0 m,
b) 9 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
min. 2,0 m,
c) 31 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
min. 4,5 m,
d) 33 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
min. 5,5 m,
e) 39 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
min. 4,0 m,
f) 41 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 3,0 m,
g) przy ci¹gach 31 KX, 33 KX, 39 KX, 41 KX szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych wynikaj¹ z planowanego uzbrojenia (nawierzchnie szer. 2,0 m), dopuszcza siê pas dla rowerów,
11) ci¹gi pieszo  rowerowe oznaczone na rysunku planu
symbolami:
a) 26 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
4,0 m (ci¹g pieszy  2,0 m, ci¹g rowerowy  2,0 m
(nale¿y zró¿nicowaæ nawierzchnie obu ci¹gów),
b) 57 KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
4,5 m (ci¹g pieszy  2,0 m, ci¹g rowerowy  2,0 m
(nale¿y zró¿nicowaæ nawierzchnie obu ci¹gów),
c) 12a KX  o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
min. 5,0 m (ci¹g pieszy  2,0 m, ci¹g rowerowy 
2,0 m (zaleca siê zró¿nicowaæ nawierzchniê, zachowaæ istniej¹cy drzewostan i zastosowaæ pas zieleni oddzielaj¹cy chodnik od trasy rowerowej),
12) pasy terenów oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) 62 KG przeznaczony na poszerzenie ulicy g³ównej
(ul. Kocierska),
b) 63 KZ przeznaczony na poszerzenie ulicy zbiorczej
(ul. Igielska),
c) 64 KZ przeznaczony na poszerzenie ulicy zbiorczej
(ul. Ceynowy).
§ 15. Uchwala siê ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru
objêtego planem o nastêpuj¹cej treci:
1) zaopatrzenie w wodê projektowanych obiektów
miejskiej sieci wodoci¹gowej na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
2) odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej,
(w przypadku realizacji zabudowy na terenie 45 ZP
nale¿y przewidzieæ budowê przepompowni cieków),
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3) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej; wody opadowe z nawierzchni utwardzonych,
dróg, placów manewrowych i parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczane powinny byæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej na zasadach
ustalonych przez zarz¹dcê sieci; dalsza gazyfikacja obszaru objêtego opracowaniem uzale¿niona jest od
efektywnoci ekonomicznej inwestycji, czyli skorzystania z gazu do przygotowania posi³ków, ciep³ej
wody u¿ytkowej i ogrzewania pomieszczeñ,
5) ogrzewanie z istniej¹cej sieci ciep³owniczej na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; dopuszcza siê
indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych (np. energia elektryczna, ogrzewanie gazowe lub olejowe),
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych (orientacyjne
rozmieszczenie projektowanych stacji na rysunku planu; dopuszcza siê lokalizacjê stacji trafo na innych
terenach ni¿ zawarte w tekcie niniejszej uchwa³y oraz
na Za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y po uprzednim uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym); stacje na wydzielonych geodezyjnie dzia³kach o wymiarach 10 x 10 m,
do których nale¿y zapewniæ dojazd,
7) projektowane w liniach rozgraniczaj¹cych ulic uzbrojenie zaleca siê uk³adaæ po obu stronach jezdni,
8) usuwanie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych winno byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; na ka¿dej
dzia³ce lub jednostce urbanistycznej stanowi¹cej w³asnoæ jednego inwestora nale¿y wyznaczyæ miejsca
do gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich
³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji,
9) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekt zabytkowy prace nale¿y wstrzymaæ do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
10) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC,
11) wyznaczone w planie tymczasowe orientacyjne strefy ochronne (dla linii SN  po 10,0 m od osi linii , dla
linii WN  po 17,5 m od osi linii) zaleca siê stopniowo
likwidowaæ (poprzez np. ich skablowanie); lokalizacja obiektów kubaturowych, cie¿ek rowerowych i
przejæ pieszych w strefie wymaga uzgodnienia z Zak³ademEnergetycznym,
12) realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 235 (ul. Kocierska) spowodowane
inwestycj¹ realizowan¹ na terenach przylegaj¹cych
nale¿¹ do inwestora tego przedsiêwziêcia,
13) uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ nie mog¹ przekraczaæ linii rozgraniczaj¹cych wydzielaj¹cych teren us³ugi; dzia³alnoæ ta nie
mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora,
14) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winny
posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
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15) zaleca siê adaptacjê istniej¹cej zieleni poprzez uporz¹dkowanie, zastosowanie zabiegów ochronnych i
pielêgnacyjnych; nowo projektowan¹ zieleñ wprowadzaæ jako zieleñ wysok¹ lub nisk¹, a jej rodzaje i iloæ
stosowaæ w zale¿noci od tego jak¹ rolê ma ona spe³niaæ (rekreacja, ochrona przed wiatrem, s³oñcem czy
ha³asem lub innymi uci¹¿liwociami),
16) dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnego podzia³u terenu
danej jednostki urbanistycznej wyznaczonej liniami
rozgraniczaj¹cymi w zale¿noci od potrzeb pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu tej jednostki z wykazaniem mo¿liwoci dojazdu
do wydzielonych nieruchomoci i racjonalnego ich
zagospodarowania,
17) wyklucza siê tworzenie wtórnych podzia³ów, które
mog³yby skutkowaæ koniecznoci¹ urz¹dzenia dodatkowych bezporednich zjazdów z terenu KG i 62 KG,
18) wszelkie zamierzenia inwestycyjne, które bêd¹ kolidowa³y ze stref¹ ochronn¹ kabli telekom. miêdzymiastowych (orientacyjny zasiêg strefy na rysunku planu) nale¿y uzgodniæ na etapie projektu technicznego
z Zak³adem Radiokomunikacji i Teletransmisji w Gdañsku  Rejon w Toruniu),
19) w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nale¿y (w zale¿noci od potrzeb):
a) zaplanowaæ drogi ewakuacyjne ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
b) w zak³adach pracy, obiektach u¿ytecznoci publicznej których funkcjonowanie w czasie wojny jest
niezbêdne do zapewnienia ludnoci warunków do
przetrwania oraz zak³adów pracy posiadaj¹cych
TSP i podziemnych obiektach komunikacyjnych
planowaæ budowle ochronne (schrony lub ukrycia),
c) zaplanowaæ studnie awaryjne do zaopatrywania ludnoci w wodê w warunkach specjalnych, zamieszka³ej na terenach nie objêtych systemem wodoci¹gowym oraz ludnoci objêtej systemem wodoci¹gowym, w przypadku jego unieruchomienia,
d) pompownie oraz pomieszczenia zespo³ów pr¹dotwórczych stacjonarnych zapewniaj¹ce dostawê
minimalnej iloci wody, powinny byæ wykonane w
pomieszczeniach obiektów lub jako budowle wolno stoj¹ce ca³kowicie lub czêciowo zag³êbione w
gruncie o odpornoci konstrukcji na obci¹¿enia
wyj¹tkowe od gruzu (o odpornoci na zagruzowanie) jednak nie mniejszej ni¿ 0,02 MPa. Wymóg ten
powinny spe³niaæ równie¿ obudowy studni ujêæ
wodoci¹gowych i studni awaryjnych,
e) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne (natryski, ³anie pracownicze), punkty us³ugowe (pralnie, farbiarnie), myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania Transportu (POT),
20) nale¿y dokonaæ oceny warunków geotechnicznych
na potrzeby projektów budowlanych, a w razie stwierdzenia z³o¿onych b¹d skomplikowanych warunków
gruntowych oraz w przypadku zaliczenia obiektów do
drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej w formie
dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej,
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21) przy realizacji zainwestowania nale¿y d¹¿yæ do zachowania istniej¹cych sieci rowów melioracyjnych i oczek
wodnych,
22) nale¿y zachowaæ odleg³oæ zabudowy od istniej¹cego cmentarza komunalnego przy ulicy Kocierskiej
zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
23) podzia³ terenów na ró¿ne funkcje nale¿y tak dokonaæ,
aby istniej¹ce uzbrojenie pozosta³o w terenach ogólnodostêpnych, komunalnych lub Skarbu Pañstwa, nie
podlegaj¹cych sprzeda¿y; w przypadku sprzeda¿y
terenów, na których zlokalizowane jest uzbrojenie,
nale¿y na nich ustanowiæ s³u¿ebnoæ gruntow¹.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 16.Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice uchwalony
uchwa³¹ Nr XXVI /240/92 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 171 z pón. zm.) w granicach niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 17.Uchwala siê dla terenu objêtego planem 30 % jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 18.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Chojnice.
§ 19.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr XXV/377/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Mezowo, obejmuj¹cego dzia³kê nr 259/3.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. 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, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwier-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka nr
259/3 po³o¿ona we wsi Mezowo, przeznaczona dotychczas pod rolnictwo, na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹: 0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszar dla którego przyjêto
ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne;
e) budynki istniej¹ce mo¿liwe do adaptacji.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Charakter u¿ytkowania terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Zasady parcelacji terenu:
a) dopuszcza siê wydzielenie w obrêbie ca³ego obszaru maks. 2 dzia³ek budowlanych;
b) minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej: 1000 m2;
c) minimalna szerokoæ wydzielonego dojazdu indywidualnego do dzia³ki: 6,0 m.
3. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej  20% jej powierzchni.
4. Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
b) maks. wysokoæ budynku do kalenicy: 10,0 m;
c) maksymalny poziom posadowienia parteru: + 0,8
m nad poziomem terenu;
d) k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony do 45°,
dach dwuspadowy;
e) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu;
f) mo¿liwa jest adaptacja budynków istniej¹cych.
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5. Obs³uga komunikacyjna:
Obs³uga komunikacyjna obszaru objêtego planem odbywaæ siê bêdzie z przyleg³ej istniej¹cej drogi gminnej.
6. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) sposób zagospodarowania i zabudowy terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z
dnia 3 09.1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków
krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i
ograniczeñ; Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294);
b) zalecane jest nawi¹zanie formami architektonicznymi budynków do stylistyki regionalnej-kaszubskiej;
c) na dzia³ce nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹
zabudowie  drzewa i krzewy o sk³adzie w³aciwym
siedliskowo i geograficznie,
d) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych ( jak np. gazowe, olejowe, energia elektryczna wykorzystywana podczas
dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy),
2) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad
Energetyczny w Kartuzach,
3) gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach  odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê,
4) Pod³¹czenia telefonów: stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci.
5. Gospodarka wodno-ciekowa:
a) zasilanie w wodê: z gminnej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
b) cieki deszczowe: utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków w
Kartuzach, na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu realizacji systemu docelowego mo¿liwa
jest utylizacja cieków z zastosowaniem przydomowej oczyszczalni z rozs¹czkowaniem oczyszczonych
cieków na terenie w³asnej dzia³ki pod warunkiem
spe³nienia wymagañ jakim powinny odpowiadaæ
cieki bytowo gospodarcze odprowadzone do ziemi, je¿eli istniej¹ ku temu odpowiednie warunki hydrogeologiczne.
Je¿eli te warunki nie mog¹ byæ spe³nione  do czasu
wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.

6. Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i gospodarczych.
7. Prowadzenie przy³¹czy uzbrojenia technicznego: na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
8. Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z
projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno
odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora sieci.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pón. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy 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 Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/378/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Mezowo, obejmuj¹cego dzia³ki nr 326/4,
326/6, 326/6 i 321/3.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412; Nr 111,
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poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 ) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci po³o¿onych we wsi Mezowo oznaczonych jako dzia³ki nr 326/4, 326/5, 326/6, przeznaczone dotychczas pod tereny baz i rzemios³a oraz dzia³ki 321/3, przeznaczonej dotychczas pod rolnictwo  na
tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi: 0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹ce
obszar okrelony w § 1, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1 i 2
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary na których obowi¹zuj¹ odrêbne ustalenia planu;
c) symbole obszarów;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne;
e) budynki adaptowane;
f) pas techniczny uzbrojenia publicznego.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu 1. MW/U
i 2. MW/U ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
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1. Funkcja terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu 1. MW/U i 2.MW/U pod
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych.
2. Zasady parcelacji terenu:
a) w obszarze 1. MW/U nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ parcelacjê;
b) w obszarze 2. MW/U dopuszcza siê wydzielenie jednej dzia³ki budowlanej obejmuj¹cej ca³y obszar.
3. Regulacje gabarytów i intensywnoci zabudowy;
a) budynki istniej¹ce przewidziane s¹ do adaptacji w
istniej¹cej formie,
b) suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków
w ca³ym obszarze nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni obszaru,
c) maks. liczba kondygnacji nadziemnych w budynkach
nowobudowanych: 2,5 kondygnacji,
d) maks. poziom posadowienia parteru budynków nowobudowanych +1,0 m. nad poziomem terenu,
e) maks. wysokoæ budynków nowobudowanych od
poziomu terenu do kalenicy: 12,0 m,
f) k¹t nachylenia po³aci dachowych: zbli¿ony do 45°,
dachy dwuspadowe,
g) linie zabudowy nieprzekraczalne- wg rysunku planu.
4. Obs³uga komunikacyjna i parkowanie:
a) obs³uga komunikacyjna obszarów 1.MW/U i 2.MW/
U objêtego planem odbywaæ siê bêdzie z przyleg³ej
drogi istniej¹cej,
b) potrzeby parkingowe powinny byæ zaspokojone w
obrêbie obszaru.
5. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) sposób zagospodarowania i zabudowy terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia
3 09.1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i
ograniczeñ; Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 poz. 294),
b) zalecane jest nawi¹zanie formami architektonicznymi budynków do stylistyki regionalnej-kaszubskiej,
c) co najmniej 25 % powierzchni obszaru nale¿y przeznaczyæ na zieleñ urz¹dzon¹ i rekreacjê; zaleca siê
wprowadzenie drzew i krzewów o sk³adzie w³aciwym siedliskowo i geograficznie.,
d) zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej,
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
§5
Dla terenu oznaczonego symbolem 3.KX ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania:
 teren przeznaczony pod dojazd  ci¹g pieszo pieszo-jezdny, min szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8,0 m.
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§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników
proekologicznych ( jak np. gazowe, olejowe, energia
elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny
energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
2. Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad Energetyczny w Kartuzach.
3. Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadachodpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych
w szczelnych zbiornikach powinny byæ wywo¿one
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
4. Pod³¹czenia telefonów: stosownie do warunków okrelonych przez operatora sieci.
5. Gospodarka wodno-ciekowa:
a) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody; obligatoryjne zachowanie istniej¹cego
wodoci¹gu publicznego W 90 w obszarze 2.MW/U
ewentualne odstêpstwo-wg. pkt 8,
b) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne byæ podoczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków w
Kartuzach, na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu realizacji systemu docelowego, cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹
jednostkê. Przy iloci wytwarzanych cieków powy¿ej 2,0 m2 na dobê wymagana jest zgoda terenowego pañstwowego inspektora sanitarnego.
6. Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i gospodarczych.
7. Prowadzenie przy³¹czy uzbrojenia technicznego: na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
8. Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z
projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno
odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora sieci.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§7
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§8
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc usta-

lenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pón. zm.).
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 8, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/379/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Mezowo, obejmuj¹cego dzia³kê nr 23/1.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. 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, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
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uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka
nr 23/1 po³o¿ona we wsi Mezowo, przeznaczona dotychczas pod rolnictwo na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹: 0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary o odrêbnych ustaleniach planu;
c) symbole obszarów;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu 1.MN ustala
siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Charakter u¿ytkowania terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹.
2. Zasady parcelacji terenu:
Dopuszcza siê wydzielenie 1 dzia³ki budowlanej obejmuj¹cej ca³y obszar.
3. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej  20% jej powierzchni.
4. Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
b) maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 10,0 m;
c) maksymalny poziom posadowienia parteru + 0,8 m
nad poziomem terenu;
d) k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony maks. 45°,
dach dwuspadowy;
e) linie zabudowy nieprzekraczalne- wg rysunku planu.
5. Obs³uga komunikacyjna:
Obs³uga komunikacyjna obszaru odbywaæ siê bêdzie
przyleg³ego dojazdu wymienionego w § 5.
6. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) sposób zagospodarowania i zabudowy terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Roz-
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porz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia
3.09.1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i
ograniczeñ ( Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 poz. 294),
b) zalecane jest nawi¹zanie formami architektonicznymi budynków do stylistyki regionalnej-kaszubskiej,
c) na dzia³ce nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹
zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie,
d) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
§5
Dla terenu oznaczonego symbolem 2. KX ustala siê
nastêpuj¹ce regulacje:
1. Teren przeznaczony pod dojazd  ci¹g pieszo-jezdny (poszerzenie dojazdu istniej¹cego do szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8,0 m).
2. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej  jak w
§ 6.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników
proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe, energia
elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny
energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
2. Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad Energetyczny w Kartuzach.
3. Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach:
odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych
w szczelnych zbiornikach powinny byæ wywo¿one
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
4. Pod³¹czenia telefonów: stosownie do warunków okrelonych przez operatora sieci.
5. Gospodarka wodno-ciekowa.
a) zasilanie w wodê: z gminnej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
b) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: utylizacja cieków z zastosowaniem przydomowej oczyszczalni z
rozs¹czkowaniem oczyszczonych cieków na terenie w³asnej dzia³ki pod warunkiem spe³nienia wymagañ jakim powinny odpowiadaæ cieki bytowo
gospodarcze odprowadzone do ziemi, uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego je¿eli istniej¹ ku temu
odpowiednie warunki hydrogeologiczne.
Je¿eli te warunki nie s¹ spe³nione  do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w
szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru
cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
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6. Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe

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, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§5

§1

W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka nr
336/15, po³o¿onej we wsi Kie³pino, przeznaczonej dotychczas pod u¿ytkowanie rolne  na teren przeznaczony pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pón. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/380/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Kie³pino, dzia³ka nr 336/15.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. 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, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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,

§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹  0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary dla których obowi¹zuj¹ odrêbne ustalenia planu;
c) symbole obszarów;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne;
e) strefa ochronna od linii energetycznej napowietrznej.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu 1.MN ustala
siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Funkcja terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Zasady parcelacji terenu:
a) dopuszcza siê wydzielenie w obrêbie ca³ego obszaru maksymalnie 4 dzia³ek budowlanych,
b) wielkoæ wydzielonej dzia³ki budowlanej nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 1000 m2.
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3. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie mo¿e przekroczyæ 20% jej powierzchni.
4. Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
b) maks. poziom posadowienia parteru +0,8 m ponad
poziomem terenu;
c) maks. wysokoæ budynku do kalenicy 10,0 m;
d) dachy dwuspadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony do 45°;
e) linie zabudowy nieprzekraczalne- wg rysunku planu.
5. Obs³uga komunikacyjna
a) obs³uga komunikacyjna obszaru objêtego planem
odbywaæ siê bêdzie poprzez przyleg³y dojazd, wymieniony w § 5,
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki.
6. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu
a) zakaz zabudowy w zasiêgu strefy ochronnej 8,0 m
od linii energetycznej,
b) sposób zagospodarowania i zabudowy terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia
3 09.1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i
ograniczeñ; Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 poz. 294),
c) zalecane nawi¹zanie formami architektonicznymi budynków do stylistyki regionalnej-kaszubskiej,
d) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie,
e) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
§5
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu 2.KX ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania:
 obszar przeznaczony pod dojazd  ci¹g pieszo-jezdny  projektowane poszerzenie dojazdu istniej¹cego do szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
min. 8,0 m.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników
proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe, energia
elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny
energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
2. Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad Energetyczny w Kartuzach.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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Zachowanie istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej 15kV, ewentualne odstêpstwo  wg pkt 8.
Gospodarka odpadami: zgodnie z ustawa o odpadach
 odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych
w szczelnych zbiornikach powinny byæ wywo¿one
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Pod³¹czenia telefonów: stosownie do warunków okrelonych przez operatora sieci.
Gospodarka wodno-ciekowa:
a) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
b) cieki deszczowe: utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków w
S³awkach, na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.
Do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewentualnie w
dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i
przygotowania posi³ków
Prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego: na warunkach okrelonych przez gestora sieci, przy czym zaleca siê prowadzenie sieci po terenach wydzielonych jako
drogi dojazdowe.
Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z
projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno
odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora sieci.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5

W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pón. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy 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 Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
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4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe

§8

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary, dla których obowi¹zuj¹ odrêbne ustalenia planu,
c) symbole obszarów,
d) linie zabudowy nieprzekraczalne,
e) obiekt o wartociach kulturowych do zachowania,
f) pas techniczny istniej¹cego wodoci¹gu publicznego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/381/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Kaliska, dzia³ka nr 53 i 56.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. 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, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ki nr
53 i 56 po³o¿one we wsi Kaliska, przeznaczonych dotychczas pod rolnictwo  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi:0 %.

§4
Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN/U i 2.MN/U ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w
zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Funkcja terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji
us³ug nieuci¹¿liwych
2. Zasady parcelacji terenu:
Dopuszcza siê wydzielenie maks. 2 dzia³ek budowlanych z terenu oznaczonego 1.MN/U (w tym dzia³ka pod
istniej¹ce, adaptowane zabudowania) i maks. 2 dzia³ek budowlanych z terenu oznaczonego 2.MN/U.
Powierzchnia dzia³ki budowlanej powinna wynosiæ co
najmniej 1000 m2.
3. Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% jej powierzchni.
4. Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
b) maks. poziom posadowienia parteru: +0,8 m ponad poziomem terenu;
c) maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 10 m;
d) dachy dwuspadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych: zbli¿ony do 45°;
e) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu;
f) budynki istniej¹ce: mo¿liwoæ adaptacji w istniej¹cej formie.
5. Obs³uga komunikacyjna:
a) obs³uga komunikacyjna obszaru objêtego planem
odbywaæ siê bêdzie z dróg przyleg³ych wymienionych w § 5,
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe nale¿y spe³niæ w obrêbie w³asnej dzia³ki.
6. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) sposób zagospodarowania i zabudowy terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Roz-
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porz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia
3.09.1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i
ograniczeñ; Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 poz. 294),
b) zalecane jest nawi¹zanie form¹ architektoniczn¹ zabudowy do stylistyki regionalnej  kaszubskiej,
c) ze wzglêdu na wystêpowanie gruntów podmok³ych
zalecane jest wykonanie badañ geotechnicznych w
obszarze 1.MN/U przed realizacj¹ zabudowy.
Zaleca siê zachowanie w zachodniej czêci obszaru
1.MN/U zag³êbienia terenu stanowi¹cego zbiornik
wodny wraz z doprowadzonym rowem oraz oczka
wodnego. Mo¿liwe zagospodarowanie oczka jako
przydomowego stawu dekoracyjnego (otoczonego
zakrzewieniem),
d) wszelkie prace melioracyjne wymagaj¹ uzgodnienia
z w³aciwym terenowo odzia³em Wojewódzkiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych,
e) zaleca siê wprowadzanie (zieleni niskiej i wysokiej)
jako elementu kompozycji zagospodarowania dzia³ki,
f) zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
g) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
§5
Dla terenów oznaczonych symbolami 3.KD i 4. KX ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie ich u¿ytkowania:
1. 3.KD  teren przeznaczony pod lokaln¹ drogê publiczn¹ (poszerzenie drogi istniej¹cej do szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10,0 m wraz z istniej¹cym wydzieleniem drogi).
Konieczne zachowanie istniej¹cej kapliczki.
2. 4.KX  teren przeznaczony pod dojazd  ci¹g pieszo-jezdny, min. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 8,0 m.
3. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej  jak w
§ 6.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników
proekologicznych ( jak np. gazowe, olejowe, energia
elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny
energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
2. Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad Energetyczny w Kartuzach.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Dziennik Urzêdowy
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Zachowanie istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej NN, odstêpstwo  wg pkt 6.
Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach
 odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych
w szczelnych zbiornikach, powinny byæ wywo¿one
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Pod³¹czenia telefonów: stosownie do warunków okrelonych przez operatora sieci.
Gospodarka wodno-ciekowa:
a) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody; pas techniczny istniej¹cego wodoci¹gu
publicznego W 100 w obszarze 1.MN/U o szer. 3,0m
jest wykluczony z zabudowy.
b) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne byæ podoczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków w
Kartuzach, na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków.
Prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego: na warunkach okrelonych przez gestora sieci, przy czym zaleca siê prowadzenie sieci w pasmach wydzielanych jako
drogi dojazdowe.
Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z
projektowanym. zagospodarowaniem terenu powinno odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora
sieci.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5

W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pón. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy 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
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dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/382/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Dzier¿¹¿no, obejmuj¹cego dzia³ki
nr 623 i 624.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. 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, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonych jako dzia³ki
nr 623 i 624,.po³o¿onych we wsi Dzier¿¹¿no, przeznaczonych dotychczas pod zabudowê letniskow¹ na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹  0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszar, na którym obowi¹zuj¹
ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu MN ustala
siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Charakter u¿ytkowania terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Zasady parcelacji terenu:
Ustala siê zachowanie istniej¹cej parcelacji  maks. 2
dzia³ki budowlane.
3. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej  20% jej powierzchni.
4. Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
b) maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 8,5 m;
c) maksymalny poziom posadowienia parteru budynku: 0,6 m nad poziomem terenu;
d) k¹t nachylenia po³aci dachowych: zbli¿ony do 45°,
dach dwuspadowy;
e) linie zabudowy nieprzekraczalne- wg rysunku planu.
5. Obs³uga komunikacyjna
Ustala siê, ¿e obs³uga komunikacyjna obszaru odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej przyleg³ej drogi dojazdowej.
6. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia
3 09.1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i
ograniczeñ; Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294),
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b) zalecane jest nawi¹zanie formami architektonicznymi budynków do stylistyki regionalnej  kaszubskiej,
c) zaleca siê wprowadzanie zadrzewieñ jedynie w formie pojedynczych drzew lub grup, jako elementu
kompozycji zagospodarowania dzia³ki,
d) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych ( jak np. gazowe, olejowe, energia elektryczna wykorzystywana podczas
dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy,)
2. Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad
Energetyczny w Kartuzach.
3. Gospodarka odpadami: odpady sta³e gromadzone
wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach
powinny byæ wywo¿one przez wyspecjalizowan¹
jednostkê.
4. Pod³¹czenia telefonów  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci.
5. Gospodarka wodno-ciekowa:
a) zasilanie w wodê: z gminnej sieci wodoci¹gowej
 na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
b) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej
dzia³ki,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo
 do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków w Kartuzach, na warunkach okrelonych
przez gestora sieci.
Do czasu realizacji systemu docelowego cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
6. Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pó¿n. zm.).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy 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 Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/383/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Smêtowo, fragment dzia³ki nr 123/1.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. 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, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
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8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka nr
123/1, po³o¿onej we wsi Smêtowo, przeznaczonej dotychczas pod rolnictwo  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi: 0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu 1. MN/U
ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Funkcja terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ z dopuszczeniem
lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych, wraz z dojazdem.
2. Zasady parcelacji terenu:
Dopuszcza siê wydzielenie z ca³ego obszaru jednej
dzia³ki budowlanej o powierzchni min 2500 m2, oraz
niezbêdnego dojazdu pieszo-jezdnego o szer. min. 8,0
m.
3. Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni dzia³ki.
4. Regulacje gabarytów i formy zabudowy;
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych  1 kondygnacje + poddasze u¿ytkowe;
b) maks. poziom posadowienia parteru +0,6 m ponad
poziomem terenu;
c) maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy  8,5 m;
d) budynek na rzucie prostok¹ta;
e) dach dwuspadowy, symetrycznie nachylony, k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony do 45°;
f) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu.
5. Obs³uga komunikacyjna
Obs³uga komunikacyjna obszaru odbywaæ siê bêdzie
z przyleg³ej istniej¹cej drogi dojazdowej.
6. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:

Poz. 182

a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone w Planie
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
(zgodnie Rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 i nr 12/98),
b) projekt zabudowy powinien byæ uzgodniony z Zarz¹dem KPK na etapie koncepcji; zalecane nawi¹zanie form¹ architektoniczn¹ do stylistyki regionalnej
 kaszubskiej,
c) ze wzglêdu na mo¿liwoæ wystêpowania gruntów
podmok³ych zaleca siê wykonanie badañ warunków
gruntowo-wodnych przed przyst¹pieniem do realizacji zabudowy,
d) wszelkie prace melioracyjne zwi¹zane z ewentualnym osuszaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aciwym terenowo oddzia³em Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
e) na dzia³ce nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹
zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie,
f) zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
g) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
7. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych ( jak np. gazowe, olejowe, energia elektryczna wykorzystywana podczas
dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy,)
2. Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad
Energetyczny w Kartuzach.
3. Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach  odpady sta³e, gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
4. Pod³¹czenia telefonów  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci.
5. Gospodarka wodno-ciekowa:
a) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej
 na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
b) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej
dzia³ki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne
byæ podoczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo
 do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
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Do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y
gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem
odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
6. Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i gospodarczych.
7. Prowadzenie przy³¹czy do sieci uzbrojenia -w obrêbie
wydzielonego dojazdu.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pó¿n. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/384/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Smêtowo, fragment dzia³ki nr 125.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412; Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 ) oraz art. 18 ust. 2
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pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718), Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³a Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3)
obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako fragment dzia³ki nr 125 po³o¿onej we wsi Smêtowo, przeznaczonej dotychczas pod rolnictwo  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹: 0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary dla których obowi¹zuj¹ odrêbne ustalenia planu,
c) symbole obszarów przyjêtych w zapisie planu,
d) linie zabudowy nieprzekraczalne,
e) pas techniczny uzbrojenia publicznego.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu 1. MN ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Funkcja terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod mieszkalnictwo
jednorodzinne  zabudowa wolnostoj¹ca.
2. Zasady parcelacji terenu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.
4.

5.
6.

Poz. 183
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Dopuszcza siê wydzielenie 1 dzia³ki budowlanej obejmuj¹cej ca³y obszar.
Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni dzia³ki.
Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
b) maks. poziom posadowienia parteru: +0,6 m ponad poziomem terenu;
c) maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 8,5 m;
d) budynek  na planie prostok¹ta, ustawiony byæ powinien kalenic¹ równolegle do przyleg³ej drogi, z
uwzglêdnieniem konfiguracji terenu;
e) dach dwuspadowy, k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony do 45°,
f) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu.
Obs³uga komunikacyjna:
Obs³uga komunikacyjna obszaru odbywaæ siê bêdzie
bezporednio z istniej¹cej przyleg³ej drogi lokalnej.
Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone w Planie
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
(zgodnie Rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 i nr 12/98).
b) projekt zabudowy i zagospodarowania dzia³ki powinien byæ uzgodniony na etapie koncepcji z Zarz¹dem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego; zalecane jest nawi¹zanie form¹ architektoniczn¹ budynków
do stylistyki regionalnej  kaszubskiej,
c) ze wzglêdu na wystêpowanie gruntów podmok³ych
zaleca siê wykonanie badañ warunków gruntowowodnych przed przyst¹pieniem do realizacji zabudowy,
d) wszelkie prace melioracyjne na istniej¹cym przyleg³ym rowie melioracyjnym oraz zwi¹zane z ewentualnym osuszaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aciwym terenowo oddzia³em Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych,
e) na dzia³ce nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹
zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie,
f) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
§5

Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KX ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania:
 teren przeznaczony pod ci¹g pieszo-jezdny stanowi¹cy indywidualny dojazd do dzia³ki nr 126;
min. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników
proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe, energia elek-

2.
3.

4.
5.

6.

7.

tryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów
postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad Energetyczny w Kartuzach.
Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach
 odpady sta³e, gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Pod³¹czenia telefonów: stosownie do warunków okrelonych przez operatora sieci.
Gospodarka wodno-ciekowa:
a) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody; obligatoryjne zachowanie istniej¹cego wodoci¹gu publicznego w 110 (pas techniczny istniej¹cego wodoci¹gu szer. 3,0 m); ewentualne odstêpstwo  wg pkt 7,
b) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i gospodarczych.
Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z
projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno
odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora sieci.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5

W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pó¿n. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy 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 Gminy w Kartuzach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
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4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras

184
UCHWA£A Nr XXX/236/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 21 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y dla miasta Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr
95, poz. 1041) w zwi¹zku z 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 1984
r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr
35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz.431; z
1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40,
poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593; z 1997 r. Nr 88, poz.
554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
ustala siê dla miasta Pruszcz Gdañski na 28 (dwadziecia
osiem).

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XXX/241/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 21 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia zasad
ustalania odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli miejskich.
Na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz.
74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622 i z
1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552 i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 95, poz.1041)
w zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr
106, poz. 496 z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
12, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) Rada Miasta uchwala,
co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLIV/295/97 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 28 sierpnia 1997 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli
miejskich wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
Odp³atnoæ z tytu³u ponoszonych przez przedszkola
kosztów przygotowania posi³ków i kosztów zajêæ dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w czasie przekraczaj¹cym minimum programowe ustala
siê ³¹cznie na 20 % najni¿szego, ubruttowionego
wynagrodzenia pracowników, og³aszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Monitorze Polskim,
2) w za³¹czniku do uchwa³y skrela siê ust. 4.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

§2

186

Traci moc uchwa³a Nr XIX/118/95 Rady Miasta Pruszcz
Gdañski z dnia 4 padziernika 1995 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y dla miasta
Pruszcz Gdañski.

UCHWA£A Nr XX/316/00
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 stycznia 2001 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Sopotu na rok 2001.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 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) art. 3 i 8
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz.
U. Nr 150, poz. 983 z pón. zm.) oraz art. 124, 128 ust. 1
pkt 1-155 z 1998 r. Nr 1014 z pón. zm.) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
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§1

187

W uchwale Nr XIX/306/00 Rady Miasta Sopotu z dnia
8 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta
na rok 2001 wprowadza siê zmiany:
W § 1 wprowadza siê zmiany:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoci:
132.776.447,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
Ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci:
133.259.037,-z³
w tym:
 wydatki bie¿¹ce
87.139.878,-z³
w tym: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne
41.781.781,-z³
 dotacje
19.446.898,-z³
w tym: wydatki inwestycyjne
25.197.934,-z³

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 5 marca 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³ Terenowy w Gdañsku

 wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu
70.390,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
Ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
Ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê wydaki na zadania inwestycyjne oraz trzyletni
plan inwestycyjny zgodnie z za³¹cznikami nr 5-5a*.
Ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê przychody zak³adów bud¿etowych i gospodarstwa pomocniczego zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
Ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
Ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê zakres i kwoty dotacji z bud¿etu miasta zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
§ 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru:
1. Przychody  kredyt inwestycyjny
1.400.00,-z³
2. Rozchody  sp³ata kredytów
408.610,-z³
 sp³ata po¿yczek
508.800,-z³
oraz ³¹czn¹ kwotê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§2
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5-5a, 6, 7, 8, 9 nie publikuje
siê.

w sprawie powierzenia niektórych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej do wykonania Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³ Terenowy w
Gdañsku.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577, Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778, Dz. U. z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552,
Nr 62, poz. 718 i Nr 122, poz. 1321) zosta³o zawarte porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski powierza, a Dyrektor Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Gdañsku przyjmuje wykonanie obowi¹zków wojewody jako
organu egzekucyjnego w sprawach okrelonych w art. 38,
41, 43 i 44 w zwi¹zku z art. 45 ustawy z dnia 22 czerwca
1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433 z pón. zm.).
§2
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
strona przejmuj¹ca:
1) zobowi¹zuje siê przestrzegaæ zasad prowadzenia egzekucji okrelonych w sprawie z dnia 17 czerwca
1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z pón. zm.),
2) w korespondencji u¿ywaæ bêdzie swych pieczêci nag³ówkowych lub swych druków korespondencyjnych, a do podpisu pieczêci o treci z upowa¿nienia Wojewody Pomorskiego z podaniem nazwiska
i stanowiska s³u¿bowego podpisuj¹cego,
3) w podstawie prawnej za³atwianych spraw powo³ywaæ siê bêdzie na treæ niniejszego porozumienia,
4) decyzje i porozumienie opatrzone bêd¹ klauzul¹ o
prawie strony do odwo³ania za porednictwem strony przejmuj¹cej.
§3
Wojewoda Pomorski ma prawo kontroli prawid³owoci i zgodnoci z prawem prowadzenia powierzonych stronie przejmuj¹cej spraw.
§4
Strona przejmuj¹ca powierzone jej sprawy wykonywaæ
bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§5
Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za
trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
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§6

188

Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia prawa przy za³atwianiu powierzonych spraw.

ZARZ¥DZENIE Nr 31/2001
z dnia 23 lutego 2001 r.
Wojewody Pomorskiego

§7

w sprawie ustalenia wskanika przeliczeniowego 1 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego na
II kwarta³ 2001 r.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w 5 jednobrzmi¹cych egzemplarzach.
Dyrektor Oddzia³u Terenowego
WAM w Gdañsku
P. Drews

Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z
1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1317) postanawia siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na II kwarta³ 2001 r. wskanik przeliczeniowy
1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego w
kwocie 2.362,78 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i og³oszone zostanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

Dziennik Urzêdowy
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