DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 21 marca 2001 r.
Nr 26

TREÆ:
Poz.:

UCHWA£Y RADY MIASTA GDAÑSKA:
253  Nr XXX/880/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon ul. Drzewieckiego  Leszczyñskich w miecie Gdañsku ....................... 542
254  Nr XXX/881/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon ul. Leszczyñskich w miecie Gdañsku ................................................... 543
255  Nr XXX/882/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon Al. Rzeczypospolitej I w miecie Gdañsku ............................................ 545

UCHWA£Y:
256  Nr XXI/219/2000 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych na obszarze gminy Brusy we wsiach: Czyczkowy, G³ówczyce, Kinice, Kosobudy, Lamk, Ma³e Che³my, Mêcika³ i Rolbik ......................................................... 546
257  Nr XXI/220/2000 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê letniskow¹ czêci dzia³ki nr 487 we wsi
Mêcika³, gm. Brusy .................................................................................................................................................. 553
258  Nr XX/318/2001 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 140/5 przy ul. Polnej 58-60 oraz dzia³ek 161/7, 161/2,
161/4, 140/3, 21/1, 86/6 (karta mapy 34)  zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu ....................................................................................................................................... 555
259  Nr XXIII/6/2001 Rady Gminy Lichnowy z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie wysokoci stawek op³aty adminstracyjnej oraz sposobu jej poboru ......................................................................................................................... 557
260  Nr XXII/105/01 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe typu wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej ........................................ 557
261  Nr XIX/188/2001 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej
za czynnoci urzêdowe ............................................................................................................................................ 557
262  Nr XXIII/107/01 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie okrelenia stawki czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne ........................................................................................................................ 558
263  Nr XXIII/110/01 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Borzytuchom na rok 2001 ........................................................................................................................................ 558

DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI W GDAÑSKU
264  Nr OGD-820/829-A/921/2/2000/I/KB z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa Po³owów, Przetwórstwa i Handlu DALMOR Sp. akcyjna z siedzib¹ w Gdyni ............................................... 559

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 542 

Poz. 253

PROTOKO£Y WYNIKÓW REFERENDUM GMINNEGO:
265  z dnia 18 marca 2001 r. w sprawie odwo³ania Rady Gminy Wicko przed up³ywem kadencji .............................. 560
266  z dnia 18 marca 2001 r. w sprawie odwo³ania Rady Gminy w Kobylnicy przed up³ywem kadencji .................... 561

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAÑSKU
267  z dnia 20 marca 2001 r. o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Trzebielino w okrêgu wyborczym Nr 2 przeprowadzonych dniu 18 marca 2001 r. ........................................................................................... 561

253
UCHWA£A Nr XXX/880/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon ulic
Drzewieckiego  Leszczyñskich w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26, art.18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29 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 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon ulic Drzewieckiego 
Leszczyñskich w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o
powierzchni ok. 0,72 ha, ograniczony:
 od pó³nocy  granic¹ terenu us³ug podstawowych,
 od wschodu  ulic¹ Leszczyñskich,
 od po³udnia  pasem zieleni przyulicznej przy ul.
Drzewieckiego,
 od zachodu  ul. Kombatantów.
§2
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcjonalne:
33  strefa us³ugowa  administracja publiczna, us³ugi
handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi owiaty, nauki, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach
propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wypoczynku, rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i
gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych,
banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie
o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów
zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne
i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym
stopniu uci¹¿liwoci. Urz¹dzenia infrastruktury technicz-

nej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga: us³ugi rzemios³a nie s¹ traktowane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble itd.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem ¿e dana produkcja i zastosowane
technologie uniemo¿liwi¹ powstanie zagro¿eñ dla rodowiska i ¿ycia ludnoci nawet w przypadku awarii, poza
przemys³em chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych
iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem,
produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, iloci przewozów koniecznych dla tej
produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 oraz stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady
(poza nie obudowanymi sk³adami materia³ów sypkich),
hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹ wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê
nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹ (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierz¹t,
hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
§3
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0610
1) NUMER TERENU 001 2) POWIERZCHNIA ok. 0,72 ha
3) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 41 strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa, funkcje preferowane: obs³uga i naprawa samochodów,
us³ugi handlu detalicznego i gastronomii, parkingi i
gara¿e wielopoziomowe, urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
4) FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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Blacharstwo, lakiernictwo, stacje paliw oraz inne funkcje poza preferowanymi.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNEJ W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  do 2,0
min. i maks. wielkoæ podzia³u dzia³ki  bez podzia³u,
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  parkingi  maks.
6 m np.t.
 obiekty us³ugowe  min. 2 kondygnacje, wysokoæ
maks. 12 m np.t.,
linie zabudowy  10 m od krawêdzi jezdni ul. Leszczyñskich, jak na rysunku planu,
 10 m od zachodniej granicy terenu, jak na rysunku
planu,
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 80 %.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Wprowadziæ udogodnienia dla niepe³nosprawnych.
PARKINGI
Gara¿e wielopoziomowe min. 300 miejsc parkingowych, dla pozosta³ych funkcji 15 stanowisk na
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  wjazdy na teren z ul. Leszczyñskich
woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami u¿ytkownika sieci
gaz  z istniej¹cej sieci niskiego cinienia
ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub indywidualnie z wykorzystaniem gazu lub elektrycznoci;
istniej¹cy ciep³oci¹g przebiegaj¹cy przy po³udniowej
granicy terenu  do adaptacji
telefon  dopuszcza siê zmianê przebiegu trasy magistrali telefonicznej
cieki  do miejskiej sieci kanalizacyjnej
wody opadowe  do miejskiejsieci kanalizacji deszczowej; z powierzchni utwardzonych  po podczyszczeniu
utylizacja odpadów sta³ych  odpady sta³e po segregacji, wywoziæ na wysypisko miejskie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Dopuszcza siê wycinkê drzew w zakresie niezbêdnym
dla realizacji parkingu dwupoziomowego.
Dokonaæ nasadzeñ drzew w obrebie dzia³ki w iloci
ekwiwalentnej do zamierzonych wycinek.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Zaleca siê: zagospodarowanie powierzni dachów ró¿nymi formami zieleni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa
 Rejon ulic Drzewieckiego  Leszczyñskich w miecie
Gdañsku, w skali 1: 1000, na którym ustalono nastepuj¹ce elementy:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 przeznaczenie terenu wg klasyfikacji strefowej.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska 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 Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawania na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Trac¹ moc we fragmencie objetym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102),
 miejscowy plan szczeó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa w miecie Gdañsku
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 12 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9, poz. 76 z pón zm.).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXX/881/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon ul. Leszczyñskich w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26, art.18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29 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
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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(j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon ul. Leszczyñskich w
miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o powierzchni ok.
0,20 ha, ograniczony:
 od pó³nocnego zachodu  granic¹ terenu obejmuj¹cego strefê ochrony poredniej ujêcia wody Czarny Dwór, przeznaczonego na zieleñ parkow¹ i us³ugi
sportu,
 od wschodu  granic¹ terenu administracji i us³ug
rzemios³a, usytuowanego u zbiegu ulic Chrobrego i
Leszczyñskich,
 od po³udnia  ul. Leszczyñskich.
§2
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹c¹ strefê funkcjonaln¹:
85  tereny obs³ugi komunikacji  parkingi, stacja paliw, przystanki, wêz³y integracyjne itd.
§3
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0611
1) NUMER TERENU 002 2) POWIERZCHNIA ok. 0,20 ha
3) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 85 Tereny obs³ugi komunikacji, funkcja preferowana: parking
4) FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Inne funkcje poza parkingiem.
5) FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNEJ W STREFIE
Nie ustala siê.
6) WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
mn i maks. wielkoæ podzia³u dzia³ki  bez podzia³u
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
7) WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8) PARKINGI
50  100 miejsc parkingowych
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  wjazdy na teren z ul. Leszczyñskich
woda  nie ustala siê
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z warunkami u¿ytkownika sieci
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  po podczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
utylizacja odpadów sta³ych  odpady sta³e, po segregacji, wywoziæ na wysypisko miejskie

10) WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
11) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
12) OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14) STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15) STAWKA PROCENTOWA
30%
16) ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17) INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa
 Rejon ul. Leszczyñskich w miecie Gdañsku, w skali 1:
1000, na którym ustalono nastepuj¹ce elementy:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 przeznaczenie terenu wg klasyfikacji strefowej.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska 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 Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawania na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Trac¹ moc we fragmencie objetym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102),
 miejscowy plan szczeó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa w miecie Gdañsku
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 12 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9, poz. 76 z pón zm.).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXX/882/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon Al. Rzeczypospolitej I w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26, art.18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29 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 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa  Rejon al. Rzeczypospolitej I
w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o powierzchni
ok. 0,64 ha, ograniczony:
 od pó³nocnego zachodu  granic¹ terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 od pó³nocnego wschodu  granic¹ zieleni parkowej
na zapleczu terenu projektowanej szko³y ponadpodstawowej,
 od po³udniowego wschodu  granic¹ terenu pawilonu us³ugowego i stacji redukcyjno  pomiarowej
gazu,
 od po³udniowego zachodu  al. Rzeczypospolitej.
§2
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcjonalne:
33  strefa us³ugowa  administracja publiczna, us³ugi
handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi owiaty, nauki, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach
propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wypoczynku, rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i
gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych,
banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie
o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów
zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne
i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym
stopniu uci¹¿liwoci. Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga: us³ugi rzemios³a nie s¹ traktowane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble itd.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
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Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem ¿e dana produkcja i zastosowane
technologie uniemo¿liwi¹ powstanie zagro¿eñ dla rodowiska i ¿ycia ludnoci nawet w przypadku awarii, poza
przemys³em chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych
iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem,
produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, iloci przewozów koniecznych dla tej
produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 oraz stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady
(poza nie obudowanymi sk³adami materia³ów sypkich),
hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹ wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê
nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹ (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierz¹t,
hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
§3
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0608
1) NUMER TERENU 001 2) POWIERZCHNIA ok. 0,64 ha
3) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr 41 strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa, funkcje preferowane: obs³uga i naprawa samochodów,
us³ugi handlu detalicznego i gastronomii, parkingi i
gara¿e wielopoziomowe, urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
4) FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Blacharstwo, lakiernictwo, stacje paliw oraz inne funkcje poza preferowanymi.
5) FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNEJ W STREFIE
Nie ustala siê
6) WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  do 2,0
min. i maks. wielkoæ podzia³u dzia³ki  bez podzia³u,
dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  parkingi 
maks. 6 m np.t.
 obiekty us³ugowe  min. 2 kondygnacje, wysokoæ
maks. 12 m np.t.,
linie zabudowy  nie ustala siê,
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 70 %.
7) WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Wprowadziæ udogodnienia dla niepe³nosprawnych.
8) PARKINGI
Gara¿e wielopoziomowe min. 250 miejsc parkingowych, dla pozosta³ych funkcji wg wska¿nika 15 miejsc
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
Wyklucza siê miejsca parkingowe w postaci boksów
gara¿owych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 255, 256

 546 

9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  wjazdy na teren z al. Rzeczypospolitej, wyjazd
na ul. ¯wirki i Wigury, jak na rysunku planu
woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami u¿ytkownika sieci
gaz  z istniej¹cej sieci niskiego cinienia
ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub indywidualnie z wykorzystaniem gazu lub elektrycznoci
cieki  do miejskiej sieci kanalizacyjnej
wody opadowe  do miejskiej kanalizacji deszczowej;
z powierzchni utwardzonych  po podczyszczeniu
utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji, wywoziæ
na wysypisko miejskie
10) WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
11) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W rejonie wschodniego naro¿nika dzia³ki dopuszcza
siê wycinkê drzew w zakresie koniecznym dla organizacji wjazdu.
12) OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14) STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15) STAWKA PROCENTOWA
30%
16) ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17) INNE ZAPISY
Zaleca siê:
 utrzymanie 20% powierzchni biologicznie czynnej
z wprowadzeniem zadrzewieñ i zakrzewieñ,
 zagospodarowanie powierzni dachów ró¿nymi formami zieleni.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa
 Rejon al. Rzeczypospolitej I w miecie Gdañsku, w skali
1:1000, na którym ustalono nastepuj¹ce elementy:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 ci¹g pieszy,
 usytuowanie wjazdów,
 przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska 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 Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawania na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§6
Trac¹ moc we fragmencie objetym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102),
 miejscowy plan szczeó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa w miecie Gdañsku
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 12 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9, poz. 76 z pón zm.).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

256
UCHWA£A Nr XXI/219/2000
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych na obszarze Gminy Brusy we wsiach: Czyczkowy, G³ówczewice, Kinice, Kosobudy, Lamk, Ma³e Che³my, Mêcika³ i
Rolbik.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13 poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 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), Rada Miejska uchwala:
§ 1.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
terenów po³o¿onych na obszarze Gminy Brusy we
wsiach: Czyczkowy, G³ówczewice, Kinice, Kosobudy,
Lamk, Ma³e Che³my, Mêcika³ i Rolbik, w granicach
okrelonych na rysunkach planów w skalach 1:500 i
1:1000, stanowi¹cych za³¹czniki Nr Nr 1 ¸ 12 do niniejszej uchwa³y.
DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2.Miejscowe plany, o których mowa w § 1, obejmuj¹
tereny po³o¿one we wsiach:
1) Czyczkowy  w granicach okrelonych na za³¹cznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 1 i 9 uchwa³y;
2) G³ówczewice  w granicach okrelonych na za³¹czniku graficznym Nr 3 do niniejszej uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w
Rozdzia³ach 2 i 9 uchwa³y;
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3) Kinice  w granicach okrelonych na za³¹czniku
graficznym Nr 4 do niniejszej uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w
Rozdzia³ach 3 i 9 uchwa³y;
4) Kosobudy  w granicach okrelonych na za³¹cznikach graficznych Nr 5 i Nr 6 do niniejszej
uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 4 i 9 uchwa³y;
5) Lamk  w granicach okrelonych na za³¹czniku
graficznym Nr 7 do niniejszej uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w
Rozdzia³ach 5 i 9 uchwa³y;
6) Ma³e Che³my  w granicach okrelonych na za³¹czniku graficznym Nr 8 do niniejszej uchwa³y,
w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 6 i 9 uchwa³y;
7) Mêcika³  w granicach okrelonych na za³¹cznikach graficznych Nr 9 i Nr 10 do niniejszej uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia
zawarte w Rozdzia³ach 7 i 9 uchwa³y;
8) Rolbik  w granicach okrelonych na za³¹cznikach graficznych Nr 11 i Nr 12 do niniejszej
uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 8 i 9 uchwa³y.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleñ planów wymienionych w § 1
s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na
rysunkach planów literami MN;
2) tereny zabudowy mieszkalno  us³ugowej,
oznaczone na rysunkach planów literami MU;
3) teren zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami UM;
4) tereny zabudowy letniskowej, oznaczony na rysunku planu literami UTL;
5) tereny us³ug rzemios³a, oznaczone na rysunkach planów literami UR;
6) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu
literami ZC;
7) teren leny, oznaczony na rysunku planu literami LS;
8) teren przejcia pieszego, oznaczony na rysunku planu literami KX;
9) tereny dróg dojazdowych pieszo  jezdnych,
oznaczone na rysunkach planów literami KY;
10) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunkach planów literami KD;
11) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu literami KL;
12) teren drogi powiatowej, oznaczony na rysunku
planu literami KP;
13) teren drogi wojewódzkiej, oznaczony na rysunku planu literami KW.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planów wymienionych w § 1 s¹
rysunki planów w skali 1:500 i 1:1000, stanowi¹ce
za³¹czniki Nr Nr 1 ¸ 12 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planów wymienionych
w § 1 nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice uchwalenia miejscowych planów;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone;
4) linia zabudowy cile okrelona;
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5) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg, przejcia pieszego i terenu lenego.
§ 5.Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planach  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wymienionych w § 1 okrelone w Dziale
II niniejszej uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej;
3) rysunkach planów  nale¿y przez to rozumieæ rysunki planów na mapach sytuacyjno  wysokociowych w skali 1:500 i 1:1000, stanowi¹ce za³¹czniki
Nr Nr 1 ¸ 12 do niniejszej uchwa³y;
4) numerze dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ numer
wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
5) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren oznaczony
na rysunkach planów literami okrelaj¹cymi rodzaj
przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
6) podstawowym przeznaczeniu terenu  nale¿y przez
to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno
przewa¿aæ na danym terenie w granicach uchwalenia planu  inne dopuszczalne funkcje powinny
stanowiæ wy³¹cznie uzupe³nienie lub wzbogacenie
przeznaczenia podstawowego.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE I ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Rozdzia³ 1
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego terenów we wsi Czyczkowy
§ 6.1. Z obszaru czêci dzia³ki nr 869, le¿¹cej w pó³nocno
 wschodniej czêci wsi, po po³udniowo  wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 236 Konarzyny
 Swornegacie  Brusy, wyznacza siê zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y:
1) teren pod zabudowê mieszkaniow¹, oznaczony
literami MN;
2) teren pod zabudowê mieszkalno  us³ugow¹,
oznaczony literami MU;
3) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku
planu literami KD;
4) teren docelowo przeznaczony na poszerzenie
przylegaj¹cej drogi wojewódzkiej nr 236, oznaczony literami KW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ na dzia³ki budowlane liniami podzia³u wewnêtrznego terenu równoleg³ymi do pó³nocnowschodniej granicy uchwalenia planu, o szerokoci frontu min. 25,0 m ka¿da;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹;
3) realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie
gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do
budynków mieszkalnych;
4) wydzielenie w budynku mieszkalnym lub gospodarczym pomieszczenia handlowego lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkal-
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nictwa odpowiadaj¹cego pomieszczeniom pracy,
przy czym dzia³alnoæ us³ugowa mo¿e byæ prowadzona jedynie wewn¹trz budynku.
Na terenie, o którym mowa w ust.1 pkt 2, dopuszcza siê:
1) przeznaczenie ca³ego terenu dla realizacji potrzeb
jednego inwestora;
2) zabudowê mieszkaniow¹ s³u¿¹c¹ realizacji potrzeb w³asnych inwestora;
3) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) oraz rzemielniczych wolno stoj¹cych, w
których bêdzie prowadzona dzia³alnoæ us³ugowa lub rzemielnicza spe³niaj¹ca wymóg okrelony w § 18 ust. 3 uchwa³y;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego, us³ugowego lub rzemielniczego;
5) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w
jednym obiekcie lub realizacjê obiektów us³ugowych dobudowanych do budynku mieszkalnego.
Na terenach okrelonych w ust.1 pkt 1 i pkt 2:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek
wy³¹cznie od strony drogi dojazdowej KD;
3) pobór wody z istniej¹cego wodoci¹gu;
4) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej;
5) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie przy³¹czami kablowymi z projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nn ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu;
6) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;
7) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 9 uchwa³y.
Na terenie okrelonym w ust.1 pkt 2 ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu.
Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce drogi dojazdowej,
wymienionej w ust. 1 pkt 3, w pasie o szerokociach
10,0 m i 8,0 m (docelowo jezdnia szerokoci min.
5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci 2,0 m)  zjazd z drogi wojewódzkiej nr 236
na drogê dojazdow¹ nie mo¿e kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi (istniej¹ce drzewa do zachowania).
Z obszaru dzia³ki nr 680, le¿¹cej w pó³nocno 
wschodniej czêci centrum wsi, po po³udniowo 
zachodniej stronie drogi powiatowej prowadz¹cej
do ¯abna, wyznacza siê zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y:
1) teren pod zabudowê mieszkaniow¹, oznaczony
literami MN;
2) teren pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹,
oznaczony literami UM;
3) teren przeznaczony na poszerzenie przylegaj¹cej drogi dojazdowej, oznaczony literami KD.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza
siê:
1) przeznaczenie ca³ego terenu dla realizacji potrzeb
jednego inwestora;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹;
3) realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego;
4) wydzielenie w budynku mieszkalnym lub gospodarczym pomieszczenia handlowego lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa odpowiadaj¹cego pomieszczeniom pracy, przy czym dzia³alnoæ us³ugowa mo¿e byæ prowadzona jedynie
wewn¹trz budynku.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 pkt 2, dopuszcza
siê:
1) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
lub rzemielniczych;
2) zabudowê mieszkaniow¹ s³u¿¹c¹ realizacji potrzeb
w³asnych inwestora;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków mieszkalnego, us³ugowego lub rzemielniczego;
4) remonty, modernizacjê, rozbudowê, przebudowê lub
zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków;
5) dzia³alnoæ us³ugow¹ lub rzemielnicz¹ spe³niaj¹c¹
wymóg okrelony w § 18 ust. 3 uchwa³y.
4. Na terenach okrelonych w ust.1 pkt 1 i pkt 2:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i
nieutwardzonej;
2) pobór wody z istniej¹cego wodoci¹gu;
3) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej;
4) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
przy³¹czem kablowym z projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nn ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia
planu, zasilanie do istniej¹cych obiektów pozostanie bez zmian;
5) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w Rozdziale 9 uchwa³y.
5. Na terenie okrelonym w ust.1 pkt 2 ustala siê zabudowê us³ugow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu.
Rozdzia³ 2
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu we wsi G³ówczewice
§ 8.1. Wyznacza siê pod us³ugi rzemios³a teren oznaczony literami UR, obejmuj¹cy obszar czêci dzia³ki nr
5, zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) us³ugi rzemios³a zwi¹zane z przetwórstwem
drzewnym;
2) przeznaczenie ca³ego terenu dla realizacji potrzeb
jednego inwestora;
3) przebudowê, rozbudowê, remonty i modernizacjê istniej¹cych budynków;
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4) realizacjê nowych obiektów rzemielniczych (w tym
wiat i magazynów);
5) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków rzemielniczych;
6) mo¿liwoæ spalania odpadów drzewnych;
7) dzia³alnoæ rzemielnicz¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 18 ust. 3 uchwa³y.
3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) pobór wody z w³asnego ujêcia;
3) odprowadzenie cieków do lokalnej oczyszczalni;
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii
elektroenergetycznej nn;
5) obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Pó³nocnego Obszaru
Chronionego Krajobrazu;
6) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w Rozdziale 9 uchwa³y.
Rozdzia³ 3
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu we wsi Kinice
§ 9.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ teren
po³o¿ony w po³udniowo  wschodniej czêci wsi,
oznaczony literami MN, obejmuj¹cy obszar dzia³ki
nr 642/4, zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) przeznaczenie ca³ego terenu dla realizacji potrzeb
jednego inwestora lub podzia³ na 2 dzia³ki budowlane pod warunkiem doprowadzenia urz¹dzeñ infrastruktury technicznej od drogi le¿¹cej
po pó³nocno  wschodniej stronie terenu;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹;
3) realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie
gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do
budynku mieszkalnego;
4) wydzielenie w budynku mieszkalnym lub gospodarczym pomieszczenia handlowego lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa odpowiadaj¹cego pomieszczeniom pracy, przy czym dzia³alnoæ us³ugowa mo¿e byæ
prowadzona jedynie wewn¹trz budynku.
3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) pobór wody z istniej¹cego wodoci¹gu;
3) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej;
4) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie przy³¹czami kablowymi z istniej¹cego napowietrznego obwodu stacji transformatorowej
zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu, po jego przebudowaniu na liniê dwutorow¹
izolowan¹;
5) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 9 uchwa³y.
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Rozdzia³ 4
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego terenów we wsi Kosobudy

§ 10.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkalno  us³ugow¹ teren po³o¿ony w pó³nocnej czêci wsi,
oznaczony literami MU, obejmuj¹cy obszar czêci dzia³ki nr 306, zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza
siê:
1) przeznaczenie ca³ego terenu dla realizacji potrzeb jednego inwestora pod warunkiem zapewnienia dojazdu do zachodniej czêci dzia³ki nr 306, nie objêtej opracowaniem planu miejscowego lub podzia³ terenu na dwie dzia³ki o
zbli¿onej powierzchni pod warunkiem do³¹czenia do jednej z wydzielonych dzia³ek w/w zachodniej czêci dzia³ki nr 306;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹;
3) rozbudowê, przebudowê, remonty oraz modernizacjê istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
4) rozbudowê, przebudowê, remonty, modernizacjê oraz zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków gospodarczych;
5) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynków mieszkalnego lub us³ugowego;
6) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego;
7) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w
jednym obiekcie;
8) dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 18 ust. 3 uchwa³y.
3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) pobór wody z istniej¹cego wodoci¹gu;
3) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej;
4) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê
bêdzie przy³¹czem kablowym lub napowietrznym z istniej¹cego napowietrznego obwodu
stacji transformatorowej zlokalizowanej poza
granicami uchwalenia planu, po jego przebudowaniu na liniê izolowan¹ o wiêkszym przekroju;
5) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 9 uchwa³y.
§ 11.1. Z obszaru czêci dzia³ki nr 362, le¿¹cej w zachodniej czêci wsi, po pó³nocno  wschodniej stronie
drogi powiatowej Brusy  Czersk, wyznacza siê
zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y:
1) teren przeznaczony na powiêkszenie istniej¹cego na dzia³ce nr 363 cmentarza, oznaczony
literami ZC;
2) teren przeznaczony na poszerzenie przylegaj¹cej drogi powiatowej, oznaczony literami KP.
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2. Na terenie okrelonym w ust.1 pkt 1:
1) na inwestora nak³ada siê obowi¹zek przeprowadzenia niezbêdnych badañ geologicznych gruntu zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami;
2) wjazd nie mo¿e kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi.
.
Rozdzia³ 5
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu we wsi Lamk
§ 12.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkalno  us³ugow¹ teren po³o¿ony w po³udniowo  wschodniej czêci wsi, po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 235 Chojnice  Korne, oznaczony
literami MU, obejmuj¹cy obszar dzia³ki nr 12/2,
zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza
siê:
1) podzia³ terenu na maks. 2 dzia³ki budowlane o
zbli¿onej powierzchni z zapewnieniem dojazdu;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹;
3) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynków mieszkalnego lub us³ugowego;
5) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w
jednym obiekcie;
6) dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 18 ust. 3 uchwa³y.
3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu;
2) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ wy³¹cznie od
drogi dojazdowej przylegaj¹cej do pó³nocno 
wschodniej granicy terenu  wprowadza siê
zakaz wykonania zjazdu bezporednio z drogi
wojewódzkiej nr 235;
3) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
4) pobór wody z rozbudowanej wiejskiej sieci wodoci¹gowej;
5) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej;
6) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê
bêdzie przy³¹czami kablowymi z projektowanej
linii kablowej elektroenergetycznej nn ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu;
7) obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Pó³nocnego
Obszaru Chronionego Krajobrazu;
8) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 9 uchwa³y.
Rozdzia³ 6
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu we wsi Ma³e Che³my
§ 13.1. Wyznacza siê pod us³ugi rzemios³a teren ozna-
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czony literami UR, obejmuj¹cy obszar dzia³ki nr 285/2,
zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr
8 do uchwa³y.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) us³ugi rzemios³a zwi¹zane z przetwórstwem drzewnym;
2) przeznaczenie ca³ego terenu dla realizacji potrzeb
jednego inwestora;
3) przebudowê, rozbudowê, remonty, modernizacjê i
zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cego budynku
gospodarczego;
4) realizacjê nowych obiektów rzemielniczych (w tym
wiat i magazynów);
5) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków rzemielniczych;
6) mo¿liwoæ spalania odpadów drzewnych;
7) dzia³alnoæ rzemielnicz¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 18 ust. 3 uchwa³y.
3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) zaleca siê zachowanie wysokiego standardu zabudowy nawi¹zuj¹cej do wzorów architektury regionalnej;
3) pobór wody z istniej¹cego wodoci¹gu;
4) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej;
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii
elektroenergetycznej nn;
6) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi;
7) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w Rozdziale 9 uchwa³y.
Rozdzia³ 7
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego terenów we wsi Mêcika³
§ 14.1. Z obszaru czêci dzia³ki nr 174/15, le¿¹cej w zachodniej czêci wsi, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 235 Korne  Chojnice, wyznacza siê
zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 9 do uchwa³y:
1) tereny pod zabudowê mieszkaniow¹, oznaczone literami MN;
2) teren drogi dojazdowej pieszo  jezdnej szerokoci 7,0 m, oznaczony literami KY.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹;
2) podzia³ terenu na dzia³ki zgodnie z rysunkiem
planu;
3) realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie
gara¿y) wolno stoj¹cych tak, by z budynkami
mieszkalnymi tworzy³y zabudowê zagrodow¹;
4) wydzielenie w budynku mieszkalnym lub gospodarczym pomieszczenia handlowego lub o
innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa odpowiadaj¹cego pomieszczeniom
pracy, przy czym dzia³alnoæ us³ugowa mo¿e
byæ prowadzona jedynie wewn¹trz budynku.
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3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 80% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) nakazuje siê utrzymaæ strefê ochronn¹ 100 m
od linii brzegowej cieku przep³ywaj¹cego
wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu, wewn¹trz której wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej;
3) nale¿y uwzglêdniæ tymczasow¹ strefê techniczn¹ istniej¹cej linii elektroenergetycznej SN-15
KV, o której mowa w ust. 4;
4) pobór wody z wiejskiego wodoci¹gu  nie dopuszcza siê tymczasowego poboru wody z ujêæ
indywidualnych;
5) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
6) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê
bêdzie przy³¹czami kablowymi z projektowanej
linii kablowej elektroenergetycznej nn ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu;
7) obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Zaborskiego
Parku Krajobrazowego;
8) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 16 uchwa³y.
4. Nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tymczasow¹ strefê dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej
SN  15 kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych przewodów, któr¹ nale¿y braæ
pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ. W/w strefa ulega zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej  do tego czasu
wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy
kubaturowej.
§ 15.1. Z obszaru dzia³ki nr 283, le¿¹cej w po³udniowo 
wschodniej czêci wsi, wyznacza siê zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 10 do
uchwa³y:
1) teren pod zabudowê letniskow¹, oznaczony literami UTL;
2) teren leny, oznaczony literami LS;
3) teren przeznaczony docelowo na ciêcie naro¿nika drogi lokalnej, oznaczony literami KL.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni min.
1000 m2;
2) realizacjê na wydzielonych dzia³kach budynków
letniskowych wolno stoj¹cych;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynków letniskowych.
3. Na terenie okrelonym w ust.1 pkt 1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 70% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
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2) pobór wody z wiejskiego wodoci¹gu  nie dopuszcza siê tymczasowego poboru wody z ujêæ indywidualnych;
3) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
4) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
przy³¹czami kablowymi z projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nn ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia
planu;
5) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi;
6) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w Rozdziale 9 uchwa³y.
4. Dopuszcza siê w³¹czenie terenu lenego, wymienionego w ust. 1 pkt 2, w granice s¹siedniej dzia³ki zabudowy letniskowej  bez prawa jego zabudowy i wyrêbu drzew.
5. Na terenach okrelonych w ust.1 obowi¹zuj¹ nakazy,
zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Chojnicko  Tucholskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Rozdzia³ 8
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego terenów we wsi Rolbik
§ 16.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ teren
po³o¿ony w pó³nocnej czêci wsi, oznaczony literami MN, obejmuj¹cy obszar czêci dzia³ki nr 142/
2 i czêci dzia³ki nr 142/3, zgodnie z rysunkiem
planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 11 do uchwa³y.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza
siê:
1) budowê wy³¹cznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stoj¹cego;
2) realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) dobudowanych do budynku mieszkalnego;
3) wydzielenie w budynku mieszkalnym lub gospodarczym pomieszczenia handlowego lub o
innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa odpowiadaj¹cego pomieszczeniom
pracy, przy czym dzia³alnoæ us³ugowa mo¿e
byæ prowadzona jedynie wewn¹trz budynku.
3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 80% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) nakazuje siê utrzymaæ strefê ochronn¹ 100 m
od linii brzegowej rzeki Zbrzycy, wewn¹trz której wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej;
3) ustala siê s³u¿ebnoæ drogow¹ przez dzia³kê nr
142/3 pasem terenu szerokoci min. 3,0 m;
4) pobór wody z indywidualnego ujêcia, za docelowo z wiejskiego wodoci¹gu;
5) odprowadzenie cieków do indywidualnej lokalnej oczyszczalni cieków  czystej ekologicznie, za docelowo do projektowanego systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
6) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê
bêdzie przy³¹czem kablowym z istniej¹cego
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napowietrznego obwodu stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu, po jego przebudowaniu na liniê izolowan¹ o wiêkszym przekroju;
7) obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Zaborskiego
Parku Krajobrazowego;
8) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 9 uchwa³y.
§ 17.1. Z obszaru dzia³ki nr 108/6, le¿¹cej w pó³nocnej
czêci wsi, wyznacza siê zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 12 do uchwa³y:
1) tereny pod zabudowê mieszkaniow¹, oznaczone literami MN;
2) teren przejcia pieszego szerokoci 2,5 m, oznaczony literami KX;
3) teren drogi dojazdowej pieszo  jezdnej szerokoci 6,0 m, oznaczony literami KY  wjazd na
drogê nie mo¿e kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ na dzia³ki budowlane o powierzchni
min. 1000 m2;
2) realizacjê na wydzielonych dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej;
3) realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynków mieszkalnych;
4) wydzielenie w budynku mieszkalnym lub gospodarczym pomieszczenia handlowego lub o
innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa odpowiadaj¹cego pomieszczeniom
pracy, przy czym dzia³alnoæ us³ugowa mo¿e
byæ prowadzona jedynie wewn¹trz budynku.
3. Na terenach okrelonych w ust.1 pkt 1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 60% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) pobór wody z projektowanego wiejskiego wodoci¹gu;
3) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanego systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
4) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê
bêdzie przy³¹czami kablowymi z projektowanej
linii kablowej elektroenergetycznej nn ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu;
5) obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Zaborskiego
Parku Krajobrazowego;
6) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 9 uchwa³y.

2.
3.

4.

5.

6.

Rozdzia³ 9
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planami
§ 18.1. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i letniskowe o wysokoci
do II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);

7.

Poz. 256

2) budynki us³ugowe, rzemielnicze i gospodarcze
(wzglêdnie gara¿e) parterowe  dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe;
3) budynki dobudowane do budynków mieszkalnych,
letniskowych lub us³ugowych musz¹ tworzyæ z nimi
jednolit¹ ca³oæ architektoniczn¹;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o, kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
5) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno;
6) poziom posadowienia parteru budynków na terenach po³o¿onych w granicach Zaborskiego Parku
Krajobrazowego oraz Chojnicko  Tucholskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu maks. 0,6 m powy¿ej redniej wysokoci terenu, za na pozosta³ych
terenach maks. 1,2 m;
7) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a architektura projektowanych budynków gospodarczych
musi harmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych lub letniskowych  wszystkie obiekty w obrêbie jednej dzia³ki oraz w granicach terenu musz¹
stanowiæ zwarty uk³ad funkcjonalno  przestrzenny.
Linie zabudowy cile okrelone oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunkach planów.
Dzia³alnoæ us³ugowa, rzemielnicza i produkcyjna
musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza
granice zewnêtrzne dzia³ki. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e
powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na
dzia³ce w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu
uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y przewidzieæ co najmniej 1
miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, a w
przypadku dzia³alnoci us³ugowej, rzemielniczej i produkcyjnej, w iloci niezbêdnej dla profilu prowadzonej
dzia³alnoci.
Dla terenów wyznaczonych w planach, nie le¿¹cych
przy drogach wojewódzkich, ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg
publicznych istniej¹cych lub projektowanych z wyj¹tkiem terenu, o którym mowa w § 16 ust. 1.
Wyznaczone tereny komunikacji obejmuj¹ce teren
przejcia pieszego (KX), tereny dróg dojazdowych pieszo  jezdnych (KY), tereny dróg dojazdowych (KD),
teren drogi lokalnej (KL), teren drogi powiatowej (KP)
oraz teren drogi wojewódzkiej (KW), przeznacza siê
docelowo dla realizacji celów publicznych. Dopuszcza
siê na nich realizacjê sieci uzbrojenia terenu oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest ucilenie warunków geologicznych pod³o¿a.
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8. W maksymalnym stopniu nale¿y zachowaæ istniej¹c¹
zieleñ wysok¹ oraz wprowadziæ now¹.
9. Mo¿liwa jest realizacja ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z
krajobrazem  zaleca siê, aby wjazdy na dzia³ki nie
kolidowa³y z drzewami przydro¿nymi.
10. Wody opadowe z po³aci dachowych nale¿y odprowadzaæ bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
11. Wody z nawierzchni utwardzonych, dróg, placów
manewrowych i parkingów, na terenach zabudowy
mieszkalno  us³ugowej (MU), us³ugowo  mieszkalnej (UM) i us³ug rzemios³a (UR), nale¿y podczyszczaæ
w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do odbiornika.
12. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne musz¹ uwzglêdniæ
istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia
terenu. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dzia³ki (terenu) dopuszcza siê zmianê przebiegu istniej¹cych linii na warunkach okrelonych przez gestora sieci, na koszt zainteresowanego
zmian¹.
13. Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu w miejsce wskazane przez
w³adze administracyjne gminy gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
14. Na terenach skanalizowanych wprowadza siê zakaz
stosowania szczelnych zbiorników na nieczystoci 
na w³acicieli nieruchomoci nak³ada siê obowi¹zek
odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, za na pozosta³ych terenach, do
czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie
cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych
zbiornikach przeznaczonych na cieki, po uzyskaniu
pozytywnej opinii w³aciwego terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego oraz pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków w miejsce wskazane przez w³adze administracyjne gminy  z chwil¹ wybudowania kolektora powstaje obowi¹zek odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji.
15. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
16. W projektowanych oraz modernizowanych obiektach
nale¿y przewidzieæ ogrzewanie nieuci¹¿liwe dla rodowiska  o niskiej zawartoci siarki (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
DZIA£ III
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 19.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹ Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 11, poz. 198 z pón zm.), w granicach okrelonych na rysunkach planów, stanowi¹cych za³¹czniki
Nr Nr 1 ¸ 12 do uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
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§ 20.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 21.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 22.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

257
UCHWA£A Nr XXI/220/2000
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê letniskow¹ czêci dzia³ki nr 487 we wsi Mêcika³ gm. Brusy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 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) Rada Miejska, uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê letniskow¹ czêci dzia³ki nr 487
we wsi Mêcika³ gm. Brusy, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje zachodni¹ czêæ dzia³ki nr 487 po³o¿onej w po³udniowo  wschodniej czêci wsi Mêcika³
gm. Brusy.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu literami UTL;
2) teren leny, oznaczony na rysunku planu literami LS;
3) teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków, oznaczony na rysunku planu literami NO;
4) tereny przejæ pieszych, oznaczone na rysunku planu literami KX;
5) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku
planu literami KD;
6) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu
literami KL.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce
minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów
od linii rozgraniczaj¹cych dróg, przejæ pieszych
oraz lasu.
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§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby
wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 6.1. Wyznacza siê tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 UTL, 2 UTL,
3 UTL, 4 UTL i 5 UTL.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni min.
1500 m2  na terenie 2 UTL dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki o powierzchni min. 1000 m2 pod
warunkiem do³¹czenia do niej fragmentu lasu
wydzielonego z terenu 6 LS o powierzchni co
najmniej 1000 m2;
2) zabudowê letniskow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków letniskowych  stanowi¹cych z budynkiem letniskowym zabudowê zagrodow¹;
4) wydzielenie w budynkach letniskowych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹
us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
5) realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³
z otoczeniem.
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 70% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej niezabudowanej i nieutwardzonej  w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹;
3) przewidzieæ na ka¿dej dzia³ce co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
4) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony
do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez
w³adze administracyjne Gminy  gospodarka
odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.

Poz. 257

4. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki letniskowe o wysokoci do II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê
ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze (wzglêdnie gara¿e) parterowe  dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe;
3) poziom posadowienia parteru budynków letniskowych  maks. 0,6 m powy¿ej redniej wysokoci terenu;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci
od 45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem
w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
5) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno;
6) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do
form wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej
 wszystkie obiekty w obrêbie jednej dzia³ki oraz
w granicach terenu musz¹ stanowiæ zwarty uk³ad
funkcjonalno  przestrzenny.
§ 7.1. Wyznacza siê teren leny, oznaczony na rysunku
planu symbolem 6 LS.
2. Dopuszcza siê podzia³ i w³¹czenie terenu lenego,
wymienionego w ust. 1, w granice s¹siednich dzia³ek zabudowy letniskowej  bez prawa jego zabudowy i wyrêbu drzew.
§ 8.1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ odprowadzenia cieków  przepompowni cieków, przeznaczony dla
realizacji celów publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 7 NO.
2. W przypadku wyznaczenia zamiennej lokalizacji
przepompowni dopuszcza siê w³¹czenie terenu, o
którym mowa w ust. 1, w granice terenu 1 UTL.
§ 9.1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) przejæ pieszych szerokoci 4,0 m, oznaczonych
na rysunku planu symbolami 8 KX i 9 KX;
2) dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 10 KD, 11 KD i 12 KD;
3) pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie
przylegaj¹cej drogi lokalnej, oznaczonego na
rysunku planu symbolem 13 KL.
2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce dróg dojazdowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, w pasach o szerokoci 10,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz
co najmniej jednostronny chodnik szerokoci min.
2,0 m).
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, przeznaczonych
dla realizacji celów publicznych, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 3
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§ 10.1. Obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Chojnicko  Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planu.
3. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej  nie dopuszcza siê poboru wody z ujêæ
indywidualnych.
4. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
5. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
6. Wprowadza siê zakaz stosowania szczelnych zbiorników na nieczystoci  na w³acicieli nieruchomoci nak³ada siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
7. Zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
przy³¹czami kablowymi z projektowanej linii kablowej
elektroenergetycznej nn ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
8. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska  ekologicznie czyste (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 11.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹ Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 11, poz. 198 z pón zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§ 12. Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 13.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 14.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XX/318/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 140/5 przy
ul. Polnej 58-60 oraz dzia³ek 161/7, 161/2, 161/4, 140/3,
21/1, 86/6 (karta mapy 34)  zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Sopotu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art.18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z
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1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985)
Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 140/5 przy ul. Polnej 58-60
oraz dzia³ek nr 161/7, 161/2, 161/4, 140/3, 21/1, 86/6 (karta mapy 34) jako zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
1. Granice planu i powierzchnia obszaru objêtego planem:
 granice planu obejmuj¹ teren dzia³ek nr 140/5 przy
ul. Polnej 58-60 stanowi¹cy czêæ obszaru wydzielonego w planie ogólnym Sopotu o symbolu M 
6.2 oraz teren dzia³ek nr 161/7, 161/2, 161/4, 140/3,
21/1, 86/6 (karta mapy 34) stanowi¹cy obszary wydzielone M  6.4 i M  6.5,
 powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi 
2,19 ha.
2. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
Ustala siê 5 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
oznaczono na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y i w poni¿szych ustaleniach tekstowych w sposób nastêpuj¹cy:
 pierwszy cz³on  oznaczenie cyfrowe  okrela kolejny numer terenu,
 drugi cz³on  oznaczenie literowe  okrela g³ówn¹
funkcjê terenu, w tym: M  mieszkalnictwo,
Z  zieleñ,
KD  ulica dojazdowa,
01. M  pow. 0,50 ha  teren przeznaczony dla funkcji
mieszkaniowej,
02. M  pow. 0,56 ha  teren przeznaczony dla funkcji
mieszkaniowej,
03. M  pow. 0,77 ha  teren przeznaczony dla funkcji
mieszkaniowej. Od strony ulicy Okrzei (odcinek prostopad³y do ul. Karlikowskiej) w pasie terenu pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tej ulicy a lini¹ zabudowy
wymagana zieleñ niska oraz a¿urowe ogrodzenie.
Uwaga: zachowaæ mo¿liwoæ dostêpu s³u¿bom technicznym do kana³u ciep³owniczego prowadz¹cego
wzd³u¿ pn  wsch. granicy terenu w s¹siedztwie ulicy
Karlikowskiej.
04. Z  pow. 0,27 ha, teren przeznaczony dla zieleni
publicznej. Wzd³u¿ skarpy wymagana cie¿ka piesza i
rowerowa utwardzona. Miêdzy osiedlem Widok a terenem 02. M  urz¹dzone przejcie piesze. Wymagana
eliminacja sp³ywu wód opadowych po skarpie z terenów po³o¿onych powy¿ej.
05. KD  pow. 0,09 ha  teren przeznaczony dla ulicy
dojazdowej  szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 
12,0 m.
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 linie zabudowy  jak na rysunku planu,
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Uwaga: linie zabudowy nie dotycz¹ drewnianych werand, wykuszy, schodów wejciowych
 forma dachu  wymagane dachy spadziste o k¹cie
nachylenia po³aci 40°-45°lub mansardowe. Wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹ i dachówk¹ bitumiczn¹,
 maksymalna wysokoæ zabudowy od istniej¹cego
poziomu terenu (do kalenicy)  14 m,
 intensywnoæ zabudowy  nie okrela siê  obowi¹zuje ustalona wy¿ej maksymalna wysokoæ zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy oraz procent
terenu przeznaczonego pod zabudowê, który okrela siê na nie wiêcej ni¿ 25 % (teren przeznaczony
pod zabudowê = powierzchnia rzutu poziomego
budynku mierzona po zewnêtrznym obrysie cian
kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej, w przypadku gdy jej obrys wystêpuje poza obrys kondygnacji
przyziemnej),
 d³ugoæ cian frontowych:
 dla terenu 01. M  nie okrela siê,
 dla terenów 02. M i 03. M  do 15 m z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia do 30 m pod warunkiem zastosowania uskoku ciany o g³êbokoci min. 1,0 m,
 wskaniki parkingowe:
 min. 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w
granicach dzia³ki zajêtej pod budynek mieszkalny,
 obowi¹zuje zakaz budowy gara¿y naziemnych,
 wymagany wysoki standard architektury i wykoñczenia,
 wymagany akcent architektoniczny w postaci wykusza lub wie¿y w miejscu jak na rysunku planu,
 ochrona zachowawcza drzew ozdobnych.
4. Zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.
Ustala siê, ¿e granice nowych dzia³ek stanowiæ bêd¹
okrelone na rysunku planu linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej).
5. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie:
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
B ochrony konserwatorskiej, gdzie obowi¹zuj¹ rygory w zakresie utrzymania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania i struktury przestrzennej oraz koniecznoæ dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej
w zakresie skali i bry³y z mo¿liwoci¹ modyfikacji
wysokoci zabudowy przy za³o¿eniu harmonijnego
wspó³istnienia elementów kompozycji historycznej
i wspó³czesnej  maksymaln¹ wysokoæ i inne warunki kszta³towania zabudowy okrelono w pkt 1.3,
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej okrelonego uchwa³¹ Nr XLI/493/98 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Sopot.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 dojazd  od ulic Okrzei, Karlikowskiej i projektowanych ulic dojazdowych 05. KD i innych poza granicami planu,
 zaopatrzenie w wodê  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,

 odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i powierzchniowo,
 zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej, energi¹ elektryczn¹ a tak¿e z kolektorów s³onecznych lub
pomp cieplnych; teren 01 M dodatkowo gazem
ziemnym lub olejem opa³owym,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  poprzez sieæ
rozdzielcz¹ niskiego napiêcia wyprowadzon¹ ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w granicach planu dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji,
 utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
odpadów.
7. Stawka procentowa.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³at
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z
uchwaleniem planu (na zasadach okrelonych w art.
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)
w wysokoci 30 % wzrostu tej wartoci.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki
nr 140/5 przy ul. Polnej 58-60 oraz dzia³ek 161/7, 161/2,
161/4, 140/3, 21/1, 86/6 (karta mapy 34) w miecie Sopot
w skali 1:1000.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu  na rysunku planu
okrelono:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 wymagane akcenty architektoniczne,
 kierunek przebiegu cie¿ki rowerowej.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony chwa³¹ Nr
LII/491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1999 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16, poz. 74) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXIII/6/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2 lutego 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty adminstracyjnej
oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 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, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985)
oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704,
z 1997 r.Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr
95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Lichnowy
uchwala, co nastêpuje:
§1
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1) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnosci gospodarczej  50 z³,
2) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 25 z³.
§2
Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej ci¹¿y na
osobie, na której wniosek dokonuje siê czynnoci urzêdowej.
§3
1. Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej powstaje z
chwil¹ dokonania zg³oszenia lub wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie czynnoci urzêdowej.
2. Op³atê administracyjn¹ nale¿y wp³acaæ gotówk¹ w
kasie Urzêdu Gminy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Borzytuchom.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

W uchwale Nr XXI/48/2000 Rada Gminy Lichnowy z
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawek op³aty administracyjnej oraz sposobu jej poboru w § 1 skrela siê pkt 1,
2 i 7.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

§2

261

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

UCHWA£A Nr XIX/188/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 lutego 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza
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UCHWA£A Nr XXII/105/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 lutego 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe typu wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, zm.: z 1996 r. 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. 18 i art.
19 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pónzm.)
oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 105,
poz. 1115) Rady Gminy Borzytuchom uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ od nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych nie objêtych przepisami ustawy o op³acie skarbowej:

w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art.18 i art. 19 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón zm.) Rada Miejska uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe z zakresu wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci:
1) 30 z³  za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej;
2) 15 z³  za zmianê we wpisie w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej.
§2
Pobór op³at o których mowa w § 1 dokonywany bêdzie w drodze inkasa.
§3
Inkasentami bêd¹ wyznaczeni pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach.
§4
Za wykonanie powierzonych im czynnoci inkasenci
otrzymywaæ bêd¹ rycza³towe wynagrodzenie w wysokoci 5,00 z³otych miesiêcznie (s³ownie:piêæ z³otych).
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§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowy
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko
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UCHWA£A Nr XXIII/107/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 8 marca 2001 r.
w sprawie okrelenia stawki czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.
Na podstawie art.26 i art.26a ustawy z dnia 2 lipca
1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) oraz art.
40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastepuje:
§1
Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu regulowanego za 1 m
kw. powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w Gminie Borzytuchom w wysokoci 1,10 z³.
§2
Wysokoæ czynszu ustala siê przy zastosowaniu obni¿ek okrelonych w za³¹czniku do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIII/107/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 8 marca 2001 r.
Obni¿ki stawki bazowej czynszu stosowane
przy ustalaniu wysokoci czynszu regulowanego
I. Obni¿ka stawki bazowej czynszu mieszkalnego:
1) mieszkanie o wspó³czesnym standardzie wyposa¿one w co.o. z dala czynne, ciep³¹ wodê, kanalizacjê, energiê elektryczn¹, WC, ³azienkê
 0%
2) brak c.o. z dala czynnego
 5%
3) brak ciep³ej wody z dala od czynnej
 5%
4) brak c.o. i c.w.
 20%
5) brak ³azienki
 5%
6) brak WC
 5%
7) brak wody
 15%
8) brak kanalizacji
 5%

9) lokale mieskzane so³ectw: d¹brówka, Krosnowo,
Niedarzyno, Osieki, Jutrzenka, Chotkowo i Struszewo  5%
10) zabudowa peryferyjna (doleg³oæ powy¿ej 500 m
od zwartej zabudowy na terenie gminy)
 10%
11) usytuowanie  poddasze
 10%
12) niski partet (zawilgocenie od gruntu)
 10%
13) wiek budynku 11-30 lat
 10%
14) wiek budynku 31-50 lat
 20%
15) wiek budynku powy¿ej 50 lat
 30%
II. Maksymalna obni¿ka stawki bazowej nie mo¿e przekroczyæ 70% jej wartoci.
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UCHWA£A Nr XXIII/110/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 8 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Borzytuchom na
2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: z 1996 r. 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. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón zm.) oraz uchwa³y Rady Gminy Nr XXX/
121/93 z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie procedury
uchwalenia bud¿etu Rada Gminy Borzytuchom uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w kwocie
 3.320.560,-z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ i dzia³ów klasyfikacji zawiera Za³. Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w kwocie
 3.253.560,-z³
w tym:
I. WYDATKI MAJ¥TKOWE
 375.000,II. WYDATKI BIE¯¥CE
 2.878.560,a) wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom
 226.590,b) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
 24.000,c) dotacje
 13.600,d) rezerwa ogólna
 9.000,Bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ w wysokoci 67.000,-z³,
która zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczki.
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2 i 3* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³. Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.
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§3
Ustala siê rodki specjalne przy Szko³ach Podstawowych:
PRZYCHODY
 39.000,WYDATKI
 48.000,zgodnie z za³. Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³. Nr 6* do
niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê sp³atê po¿yczki w roku 2001 w wysokoci
135.000,- z³
w tym:
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
 60.000,- Z£
BANK OCHRONY RODOWISKA GDAÑSK
 75.000,- Z£
zgodnie z za³. Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê, ¿e maksymalna kwota po¿yczki krótkoterminowej, któr¹ mo¿e Zarz¹d Gminy zaci¹gn¹æ na pokrycie przejciowego niedoboru wynosi 20.000,- z³
§7
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w
dziale.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz
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Gdañsk, dnia 16 marca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/829-A/921/2/2000/2001/I/KB
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
* Za³¹czników Nr 5, 6 i 7 nie publikuje siê.

art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 15 marca 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
DALMOR
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdyni
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON P  190040621
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 5 sierpnia 1999 r. Nr OGD
 820/829  A/8/99/CW, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 27 wrzenia 2000 r. Nr OGD  820/829-A/5/2000/I/CW, w zakresie
ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen
i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 czerwca 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/343/829/U/2/
98/BK z dnia 19 padziernika 1998 r.,
 obrót ciep³em Nr OCC 97/829/U/2/98 z dnia 19 padziernika 1998 r. ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z
dnia 5 sierpnia 1999 r. Nr OGD-820/829-A/8/99/CW i
og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 1999 r. (Nr 84, poz. 474),
a nastêpnie zmieniona decyzj¹ Prezesa URE z dnia 27
wrzenia 2000 r. Nr OGD-820/829-A/5/2000/I/CW.
W powy¿szej decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie
do dnia 31 marca 2001 r.
Pismem z dnia 12 marca 2001 r. (znak: RP/81/2001),
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z wnioskiem
o zmianê, na podstawie art. 155 Kpa, decyzji Prezesa URE
z dnia 5 sierpnia 1999 r. Nr OGD-820/829-A/8/99/CW,
zmienionej decyzj¹ z dnia 27 wrzenia 2000 r. Nr OGD820/829-A/5/2000/I/CW w zakresie okrelonego t¹ decyzj¹, okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zawartych w tej taryfie poprzez ustalenie nowego okresu
obowi¹zywania w taki sposób, aby okres ten zosta³ przed³u¿ony do dnia 30 czerwca 2001 r. W powy¿szym pimie
Przedsiêbiorstwo wyjania miêdzy innymi, i¿ procedura
zatwierdzania jego dokumentów finansowych za rok 2000
spowodowa³a, ¿e dopiero od marca dysponuje ono ostatecznymi danymi niezbêdnymi do opracowania nowej
taryfy, które nastêpnie musz¹ zostaæ przetworzone, aby
mog³y stanowiæ podstawê do opracowania nowej taryfy
dla ciep³a.
W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
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zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezesa URE z sierpnia 1999 r. Nr OGD-820/829-A/8/99/CW zmienionej decyzj¹ z dnia 27 wrzenia 2000 r. Nr OGD-820/829-A/5/2000/
I/CW.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ
wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny.
Zgodnie z § 46 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z
dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), taryfy obowi¹zuj¹ce przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia
26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 48, poz. 555) i dostosowane w zakresie op³aty
za przy³¹czenie i op³aty za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7 ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie
póniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie wy¿ej
wymienionego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿
do dnia 30 czerwca 2001 r. Przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie, a wyd³u¿enie terminu ich stosowania do dnia 30 czerwca 2001 r.,
nie jest sprzeczne z terminem maksymalnie zakrelonym
w wymienionym wy¿ej rozporz¹dzeniu.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160,
poz. 1064). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47930
Kodeksu postêpowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
DALMOR S.A.
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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PROTOKÓ£
WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
przeprowadzonego
w dniu 18 marca 2001 r.
w sprawie odwo³ania Rady Gminy Wicko przed up³ywem kadencji sporz¹dzony dnia 18 marca 2001 r. przez
Gminn¹ Komisjê ds. Referendum Lokalnego w Wicku.
Referendum gminne przeprowadzono w 3 obwodach
g³osowania Komisja stwierdza, ¿e otrzyma³a protoko³y
g³osowania od wszystkich tj. od 3 obwodowych komisji i
na podstawie tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹cy wynik referendum:
1) liczba osób uprawnionych do g³osowania
3879
2) liczba osób, którym wydano karty do g³osowania
1122
3) liczba karty wyjêtych z urny
1122
4) kart niewa¿nych oddano
0
5) karty wa¿nych oddano
1122
6) g³osów niewa¿nych oddano
22
7) g³osów wa¿nych oddano
1100
8) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Gminy oddano
1057
9) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Gminy
oddano
43
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 1122
uprawnionych do g³osowania, tj. 28,93% ogó³u uprawnionych do g³osowania w gminie, a zatem na podstawie
art. 55 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985) referendum jest: niewa¿ne.
Uwagi: nie wniesiono.
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2)
3)
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5)
6)
7)
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Przy sporz¹dzaniu protoko³u obecni byli:
Dzwiniel Halina  Przewodnicz¹ca
Owczarek Janusz  Z-ca Przewodnicz¹cej
Woronowicz Stanis³aw  Cz³onek
Stefaniak Agnieszka  Cz³onek
Formela Monika  Cz³onek
Kluska Bo¿ena  Cz³onek
Kruk Tamara  Cz³onek
Linstedt Kamila  Cz³onek
£uczak Jan  Cz³onek
M aciuszonek Jana  Cz³onek
O³o Krystyna  Cz³onek
Pude³ek Anna  Cz³onek
Rajemicz Judyta  Cz³onek
Sojda Iwona  Cz³onek
Szmyd Monika  Cz³onek
Wiertel Marzena  Cz³onek
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PROTOKÓ£
WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
przeprowadzonego
w dniu 18 marca 2001 r.
w sprawie odwo³ania Rady Gminy w Kobylnicy przed
up³ywem kadencji sporz¹dzony dnia 18 marca 2001 r.
przez Gminn¹ Komisjê ds. Referendum Lokalnego w
Kobylnicy.
Referendum gminne przeprowadzono w 5 obwodach
g³osowania Komisja stwierdza, ¿e otrzyma³a protoko³y
g³osowania od wszystkich tj. od 5 obwodowych komisji i
na podstawie tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹cy wynik referendum:
1) liczba osób uprawnionych do g³osowania
6924
2) liczba osób, którym wydano karty do g³osowania
218
3) liczba karty wyjêtych z urny
218
4) kart niewa¿nych oddano
0
5) karty wa¿nych oddano
218
6) g³osów niewa¿nych oddano
3
7) g³osów wa¿nych oddano
215
8) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Gminy oddano
185
9) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Gminy
oddano
30
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 218
uprawnionych do g³osowania, tj. 3,15% ogó³u uprawnionych do g³osowania w gminie, a zatem na podstawie
art. 55 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985) referendum jest: niewa¿ne.
Uwagi: brak uwag.
Przy sporz¹dzaniu protoko³u obecni byli:
1) Wojciechowski W³adys³aw  Przewodnicz¹ca

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Poddêbniak Alicja  Z-ca Przewodnicz¹cego
Czarnota-Maækowiak Ewa  Cz³onek
Or³owicz Marzanna  Cz³onek
Micha³owska Teresa  Cz³onek
Kejfasz Alina  Cz³onek
Jopek Marzena  Cz³onek
Wantoch-Rekowski Piotr  Cz³onek
Kumór Tadeusz  Cz³onek
Klimowicz Dorota  Cz³onek
Jarz¹bek Marian  Cz³onek
Przeor Tadeusz  Cz³onek
¯ydaczek Krystyna  Cz³onek
¯urawska Justyna  Cz³onek
Urbanek Krystyna  Cz³onek
Wojciechowska Maria  Cz³onek
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 20 marca 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Trzebielino w okrêgu wyborczym Nr 2 przeprowadzonych w dniu 18 marca 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 18 marca 2001 roku na obszarze województwa
pomorskiego przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce
do Rady Gminy Trzebielino w okrêgu wyborczym Nr 2.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Trzebielino w okrêgu wyborczym Nr 2 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Trzebielino, w okrêgu wyborczym Nr 2 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 144. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 101 wyborców, co stanowi 70,14 % uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Trzebielinie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej
komisji wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczbê g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy Nr 2
w którym wybierano jednego radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
97
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1 Komitet Wyborczy Marka Dzier¿ak
27
1) Dzier¿ak Marek
27
Lista Nr 2 Komitet Wyborczy Sebastian Skonieczka 24
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1) Skonieczka Sebastian
Lista Nr 3 Komitet Wyborczy Eugeniusz Bu³aty
1) Bu³aty Eugeniusz

24
46
46

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Bu³aty Eugeniusz z Listy Nr 3 Komitet
Wyborczy Eugeniusz Bu³aty.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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