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UCHWA£A Nr XXVI/198/2000
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 24 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego teren dzia³ek nr
7/1, 7/2 i fragment dzia³ki nr 7/3 we wsi D¹brówka w
gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada
Gminy Starogard Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Czêæ terenu dzia³ek nr 7/1, 7/2 i 7/3 we wsi D¹brówka
w gminie Starogard Gdañski przeznacza siê na lokalizacjê rzemios³a, produkcji, us³ug komercyjnych (w tym
inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) z
mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej dla
w³aciciela.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
a) 1 U,P/MN, 2 U,P/MN  teren projektowanej lokalizacji rzemios³a, produkcji i us³ug komercyjnych, w tym
inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska z
mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
w³aciciela (us³ugodawcy):
 nieprzekraczalne linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu,
 wysokoæ budynków (wysokoæ zabudowy jest
to odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu
przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy)) do 10 m,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 20%,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek sumy powierzchni kondygnacji naziemnych do powierzchni terenu)  do 0,35,

 uci¹¿liwoæ dzia³alnoci produkcyjno-us³ugowej
nie mo¿e przekraczaæ wartoci normatywnych na
granicach dzia³ki,
 zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 zakaz podzia³ów geodezyjnych na dzia³ki budowlane,
 istniej¹ca na terenie 2 U,P/MN studnia do likwidacji lub zabezpieczenia jako awaryjna,
 nale¿y zachowaæ dotychczasowy kierunek odp³ywu wód powierzchniowych,
 zasady kszta³towania zieleni:
 w zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ zieleñ o charakterze izolacyjnym od obiektów uci¹¿liwych i dróg, zadrzewiæ i zakrzewiæ
min. 20% dzia³ki,
 nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ towarzysz¹c¹ budynkom w celu lepszego ich wkomponowania w krajobraz,
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej do obs³ugi obszaru planu i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
 zapewnienie dostêpnoci do obiektów infrastruktury technicznej,
b) KD  teren projektowanych dróg  ulicy dojazdowej
o szerokoci 10 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd z drogi powiatowej Nr 10508 zgodnie z rysunkiem planu w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi. Mo¿liwoæ
realizacji bezporednich wjazdów z drogi powiatowej
w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi. Wjazdy na dzia³ki z
drogi KD.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
b) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej indywidualne rozwi¹zania ekologiczne (np. zbiorniki
bezodp³ywowe);
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania
na bazie paliw ekologicznych;
d) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy;
e) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ S.A. Zak³ad Starogard Gdañski);
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f) zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych;
g) odprowadzenie wód opadowych:
 z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo
w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych  w przypadku wystêpowania zanieczyszczeñ ropopochodnych  za porednictwem separatora i osadnika do naturalnego
odbiornika.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
nr 7/1, 7/2 i czêci dzia³ki 7/3 w obrêbie D¹brówka w
gminie Starogard Gdañski w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny us³ugowo-produkcyjne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,
 projektowane drogi.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy 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 Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 5 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 129)
z póniejszymi zmianami, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Wierzba
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UCHWA£A Nr XXVI/199/2000
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 24 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 71/6 we wsi
Janowo w gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, 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.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Gminy Starogard
Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Czêæ terenu dzia³ki nr 71/6 we wsi Janowo w gminie
Starogard Gdañski przeznacza siê na lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 nieprzekraczalne linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu, w tym minimum 2,6 m w rzucie poziomym od skrajnego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV,
 wysokoæ budynków (wysokoæ zabudowy jest to
odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej czêci po³aci
dachu (kalenicy)) do 10 m,
 dachy wielospadowe o nachyleniu po³aci od 15° do
50°,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 20%,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek sumy powierzchni kondygnacji naziemnych do powierzchni terenu)
 do 0,35,
 podzia³ terenu na maksimum 3 dzia³ki budowlane,
 zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej do obs³ugi terenu i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
 zapewnienie dostêpnoci do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
 zasady kszta³towania zieleni:
 nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ towarzysz¹c¹ budynkom w celu lepszego ich wkomponowania w krajobraz,
 w zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ
zieleñ o charakterze izolacyjnym od drogi,
 zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej pod lini¹ elektroenergetyczn¹ 0,4 kV,
 powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce minimum
50%.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cej drogi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 269, 270

 566 

4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
b) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej indywidualne rozwi¹zania ekologiczne (np. zbiorniki bezodp³ywowe),
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania
na bazie paliw ekologicznych,
d) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy;
e) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ S.A. Zak³ad Starogard Gdañski),
f) zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych,
g) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
w granicach dzia³ek.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki
nr 71/6 w obrêbie Janowo w gminie Starogard Gdañski
w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy ,
 tereny zabudowy mieszkaniowej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy 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 Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 5 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 129)

z póniejszymi zmianami, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Wierzba

270
UCHWA£A Nr XXVI/200/2000
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 24 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 280/1 we wsi
Kokoszkowy w gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, 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.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Gminy Starogard
Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Czêæ terenu dzia³ki nr 280/1 we wsi Kokoszkowy w
gminie Starogard Gdañski przeznacza siê na lokalizacjê rzemios³a, produkcji, us³ug komercyjnych (w tym
inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) z
mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w³aciciela (us³ugodawcy).
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
a) U,P/MN  teren us³ug rzemios³a, komercyjnych (w
tym obs³ugê samochodów) i produkcji (w tym inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska),
dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ us³ugodawcy (w³aciciela);
 nieprzekraczalne linie zabudowy  20 m od osi
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV
oraz:
 dla obiektów us³ugowych i produkcyjnych  20
m od jezdni drogi wojewódzkiej Nr 222,
 dla zabudowy mieszkaniowej w³aciciela  40
m od jezdni drogi wojewódzkiej Nr 222,
 wysokoæ budynków (wysokoæ zabudowy jest
to odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej
czêci po³aci dachu (kalenicy)) do 11 m,
 dachy o nachyleniach po³aci od 15° do 55°,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 20%,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek sumy powierzchni kondygnacji naziemnych do powierzchni terenu)  do 0,35,
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 uci¹¿liwoæ dzia³alnoci nie mo¿e przekroczyæ wartoci normatywnych na granicach dzia³ki,
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni minimum 2000 m2,
 zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska,
 zagospodarowanie terenu w odleg³oci 20 m od osi
linii 110 kV nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci 110 kV
(Energa Gdañska Kompania Energetyczna S.A.
Gdañsk, ul. Marynarki Polskiej 130),
 zasady kszta³towania zieleni:
 nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ towarzysz¹c¹ budynkom w celu lepszego ich wkomponowania w krajobraz,
 w zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ
zieleñ o charakterze izolacyjnym od dróg i obiektów uci¹¿liwych,
 powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce minimum
35%,
 dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych o
szerokoci 10 m do obs³ugi terenu,
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej do obs³ugi terenu i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji
Jeden zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 222 dla ca³ego
terenu objêtego planem w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
b) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci, do czasu jej wybudowania  indywidualne rozwi¹zania ekologiczne np. zbiorniki bezodp³ywowe z
wywozem do punktu zlewnego i oczyszczalni cieków, po wybudowaniu kanalizacji  obowi¹zek pod³¹czenia;
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania
na bazie paliw ekologicznych;
d) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy;
e) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ S.A. Zak³ad Starogard Gdañski);
f) zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych;
g) odprowadzenie wód opadowych:
 z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo w granicach dzia³ek,
 z nawierzchni utwardzonych  za porednictwem
separatora i osadnika do naturalnego odbiornika.

Dziennik Urzêdowy
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 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy us³ugowej,
 nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej,
 teren us³ugowo-produkcyjny z towarzysz¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy 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 Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 5 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 129) z
póniejszymi zmianami, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Wierzba

271
UCHWA£A Nr XXVI/201/2000
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 24 padziernika 2000 r.

§2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment terenu dzia³ki nr 11/2 we wsi Kolincz w gminie Starogard
Gdañski.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki
nr 280/1 w obrêbie Kokoszkowy w gminie Starogard
Gdañski w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, 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.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
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Poz. 271
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poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Gminy Starogard Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Czêæ terenu dzia³ki nr 11/2 we wsi Kolincz w gminie
Starogard Gdañski przeznacza siê na lokalizacjê funkcji rzemielniczo-us³ugowych.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
a) UR/MN  teren projektowanej lokalizacji funkcji rzemielniczo-us³ugowych., w tym obs³ugi samochodów; dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ (dla us³ugodawcy);
 nieprzekraczalne linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu, w tym 20 m od istniej¹cego gazoci¹gu,
 sposób zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z gestorem istniej¹cej sieci gazowej,
 wysokoæ budynków rzemielniczo-us³ugowych
i mieszkalnych (wysokoæ zabudowy jest to odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej czêci po³aci
dachu (kalenicy)) do 9 m,
 dachy: dla zabudowy mieszkaniowej  wielospadowe o nachyleniu po³aci od 15° do 55°, dla zabudowy us³ugowej  w dostosowaniu do otoczenia,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 20%,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek sumy powierzchni kondygnacji naziemnych do powierzchni terenu)  do 0,4,
 uci¹¿liwoæ dzia³alnoci rzemielniczo-us³ugowej
nie mo¿e przekraczaæ wartoci nor-matywnych na
granicach dzia³ki,
 wprowadza siê zakaz podzia³ów geodezyjnych na
dzia³ki budowlane w obszarze planu,
 zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 zapewnienie dostêpnoci do obiektów infrastruktury technicznej w celu ich obs³ugi,
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej do obs³ugi terenu i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
 istniej¹ca studnia do likwidacji,
 zasady kszta³towania zieleni:
 istniej¹cy na rodku dzia³ki klon do ochrony,
 w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ zieleñ o charakterze izolacyjnym w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej granicz¹cych
dzia³ek oraz od drogi publicznej,
 nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ towarzysz¹c¹ istniej¹cym i projektowanym budynkom w celu lepszego ich wkomponowania w
krajobraz.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji
Wjazd istniej¹cy z drogi powiatowej Nr 10507.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;

b) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
do czasu wybudowania kanalizacji sanitar-nej indywidualne rozwi¹zania ekologiczne (np. zbiorniki bez-odp³ywowe)
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania na
bazie paliw ekologicznych;
d) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy;
e) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ S.A.
Zak³ad Starogard Gdañski);
f) zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych;
g) odprowadzenie wód opadowych:
 z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo
w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych  w przypadku wystêpowania zanieczyszczeñ ropopochodnych  za porednictwem separatora i osadnika do naturalnego
odbiornika.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czêci terenu
dzia³ki nr 11/2 w obrêbie Kolincz w gminie Starogard
Gdañski w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej,
 nieprzekraczalne linie zabudowy us³ugowej  granica terenu rzemielniczo-us³ugowego,
 teren zabudowy us³ugowej z towarzysz¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹,
 zieleñ o charakterze izolacyjnym,
 wjazd w obszar planu.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy 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 Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 5 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
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§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 129) z
póniejszymi zmianami, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Wierzba

272
UCHWA£A Nr XXVI/203/2000
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 24 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 108/22 i 108/24
we wsi Rokocin w gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zm.: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279, 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, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Gminy Starogard
Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Czêæ terenu dzia³ek nr 108/22 i 108/24 we wsi Rokocin w gminie Starogard Gdañski przeznacza siê na lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czêciowo z us³ugami i rzemios³em nieuci¹¿liwym.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
a) MN, U  teren zabudowy mieszkaniowej, us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego;
 nieprzekraczalne linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu; od napowietrznej stacji trafo 15/
0,4 kV linia zabudowy  10 m,
 wysokoæ budynków (wysokoæ zabudowy jest
to odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu
przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy)) do 10 m
 dachy wielospadowe o nachyleniu po³aci od 15°
do 50°,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 20%,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek sumy powierzchni kondygnacji naziemnych do powierzchni terenu)  do 0,35,
 podzia³ geodezyjny terenów na dzia³ki budowlane zgodnie z rysunkiem planu z mo¿liwoci¹ ³¹czenia dzia³ek,

Dziennik Urzêdowy
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 nale¿y zapewniæ dostêpnoæ do obiektów infrastruktury technicznej oraz rowu melioracyjnego
w celu ich obs³ugi,
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej do obs³ugi terenu i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
 uci¹¿liwoæ dzia³alnoci nie mo¿e przekroczyæ
wartoci normatywnych na granicach dzia³ki,
 zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 nawierzchnie utwardzone ograniczyæ do minimum,
 zasady kszta³towania zieleni:
 drzewa wzd³u¿ cieku i drogi gminnej Nr 018 do
ochrony,
 w zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ zieleñ o charakterze izolacyjnym od dróg i
obiektów uci¹¿liwych,
 nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ towarzysz¹c¹ budynkom w celu lepszego ich wkomponowania w krajobraz,
 powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce minimum 40%.
b) NO  teren urz¹dzeñ gospodarki wodno-ciekowej
(np. przepompowni cieków),
c) KD 1  teren projektowanej ulicy dojazdowej o szerokoci 10 m z placem do zawracania samochodów,
d) KD 2  poszerzenie istniej¹cej ulicy dojazdowej,
e) W  istniej¹cy rów do zachowania i utrzymania.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji
Wjazd w obszar planu z istniej¹cych ulic dojazdowych
i drogi gminnej Nr 018.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
b) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu wybudowania kanalizacji sanitar-nej indywidualne rozwi¹zania ekologiczne (np. zbiorniki
bezodp³ywowe);
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania
na bazie paliw ekologicznych;
d) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy;
e) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ S.A. Zak³ad Starogard Gdañski);
f) zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych;
g) odprowadzenie wód opadowych:
 z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych  w przypadku wystêpowania zanieczyszczeñ ropopochodnych  za
porednictwem separatora i osadnika do naturalnego odbiornika.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
nr 108/22 i 108/24 w obrêbie Rokocin w gminie Starogard Gdañski w skali 1:1000.

Dziennik Urzêdowy
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Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej, us³ug, rzemios³a,
 tereny infrastruktury technicznej,
 tereny komunikacji,
 rów.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
1)

2)
3)

4)

Poz. 272, 273
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Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 5 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 129) z
póniejszymi zmianami, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Wierzba

273
UCHWA£A Nr XXVI/204/2000
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 24 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego teren dzia³ek

nr 51/8, 51/9 i czêci terenu dzia³ek nr 49, 50/7, 50/6,
51/3, 51/7 we wsi Rokocin w gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Gminy Starogard Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Czêæ terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr 49, 51/8, 51/9,
51/3, 51/7, 50/6 i 50/7 we wsi Rokocin w gminie Starogard Gdañski przeznacza siê na lokalizacjê zabudowy
rzemielniczo-us³ugowej z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej dla w³aciciela oraz niezbêdnych dróg dojazdowych.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
a) U/MN 1  teren zabudowy rzemielniczo-us³ugowej
z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
us³ugodawcy (w³aciciela):
 nieprzekraczalne linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu, w tym minimum 2,6 m w rzucie
poziomym od skrajnego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV do czasu jej
przebudowy na kablow¹,
 wysokoæ budynków (wysokoæ zabudowy jest
to odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu
przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy)) do 10 m,
 dachy wielospadowe o nachyleniu po³aci od 15°
do 50°,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 20%,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek sumy powierzchni kondygnacji naziemnych do powierzchni terenu)  do 0,35,
 uci¹¿liwoæ dzia³alnoci nie mo¿e przekroczyæ
wartoci normatywnych na granicach dzia³ki,
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane zgodnie z rysunkiem planu z mo¿liwoci¹ ³¹czenia (scalania)
dzia³ek,
 zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 zasady kszta³towania zieleni:
 nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ towarzysz¹c¹ budynkom w celu lepszego ich wkomponowania w krajobraz,
 w zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ zieleñ o charakterze izolacyjnym od drogi i
obiektów uci¹¿liwych,
 powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce minimum 40%,
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 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej do obs³ugi terenu i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
 w strefie ochrony archeologicznej  przed przyst¹pieniem do prac ziemnych przeprowadziæ
ratownicze badania wykopaliskowe i wykonaæ
dokumentacjê archeologiczno-konserwatorsk¹ w
uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i w porozumieniu z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku,
b) U/MN 2  teren zabudowy rzemielniczo-us³ugowej
z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
us³ugodawcy (w³aciciela);
 nieprzekraczalne linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu,
 wysokoæ budynków (wysokoæ zabudowy jest
to odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu
przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy)) do 10 m,
 dachy wielospadowe o nachyleniu po³aci od 15°
do 50°,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 20%,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek sumy powierzchni kondygnacji naziemnych do powierzchni terenu)  do 0,35,
 uci¹¿liwoæ dzia³alnoci nie mo¿e przekroczyæ
wartoci normatywnych na granicach dzia³ki,
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane zgodnie z rysunkiem planu; mo¿liwoæ ³¹czenia (scalenia) dzia³ek; wydzielenie dzia³ek przyleg³ych do granicy
po³udniowo-wschodniej pod warunkiem ich scalenia z s¹siednimi dzia³kami nr 51/3, 51/4, 51/5 i
51/6,
 zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 zasady kszta³towania zieleni:
 nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ towarzysz¹c¹, w miarê potrzeb, budynkom w celu
lepszego ich wkomponowania w krajobraz,
 w zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ zieleñ o charakterze izolacyjnym od drogi i
obiektów uci¹¿liwych,
 powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce minimum 40%,
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej do obs³ugi terenu i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
c) KX  projektowany ci¹g pieszy o szerokoci 4 m z
mo¿liwoci¹ lokalizacji sieciowych obiektów uzbrojenia terenu,
d) KD  projektowana droga dojazdowa o szerokoci
10 m,
e) KD 1  skrzy¿owanie wjazdu z drogi krajowej z drog¹ serwisow¹ i dojazdow¹.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z drogi krajowej Nr 22 zgodnie z
rysunkiem planu  za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y, i w uzgodnieniu z jej zarz¹dem. Obs³uga terenów
us³ugowo-rzemielniczych z dróg dojazdowych KD.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
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a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
b) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej indywidualne rozwi¹zania ekologiczne (np. zbiorniki bezodp³ywowe),
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania na
bazie paliw ekologicznych;
d) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy;
e) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ S.A.
Zak³ad Starogard Gdañski); istniej¹ca linia elektroenergetyczna 0,4 kV do przebudowy;
f) zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych;
g) odprowadzenie wód opadowych:
 z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo
w granicach dzia³ek,
 z nawierzchni utwardzonych  za porednictwem separatora i osadnika do naturalnego odbiornika,
 utrzymanie istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki:
 za³¹cznik nr 1  miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego terenu dzia³ek nr 51/8, 51/9 oraz czêci
terenu dzia³ek nr 49 i 50/7 w obrêbie Rokocin w gminie
Starogard Gdañski w skali 1:1000,
 za³¹cznik nr 2  miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego czêci terenu dzia³ek nr 49, 50/6, 51/3,
51/7 w obrêbie Rokocin w gminie Starogard Gdañski
w skali 1:1000.
Na rysunkach planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 na za³¹czniku nr 1:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy us³ugowej z towarzysz¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹,
 projektowany ci¹g pieszy,
 projektowane ulice dojazdowe,
 linia elektroenergetyczna 0,4 kV do przebudowy,
 strefa ochrony archeologicznej,
 na za³¹czniku nr 2:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 wjazd z drogi krajowej,
 tereny komunikacji.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
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§4

274

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy 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 Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 5 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5

UCHWA£A Nr XXVII/169/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 22 lutego 2001 r.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 129) z
póniejszymi zmianami, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Wierzba

Lp.
1.
2.

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz § 4
uchwa³y Nr XXII/ 139/2000 Rady Gminy Kolbudy Górne z
dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za trudne warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagradzania, a tak¿e wysokoci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego Rada
Gminy Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr XXII/139/2000 Rady
Gminy Kolbudy Górne z dnia 31 sierpnia 2000r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w szkole przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci:

Stanowisko

Miesiêcznie% od  do

PRZEDSZKOLA:
a) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
b) dyrektor przedszkola czynnego powy¿ej 5 godzin dziennie

10%  24%
15%  35%

SZKO£Y:
a) dyrektor szko³y licz¹cej do 6 oddzia³ów
b) dyrektor szko³y licz¹cej od 7 do 16 oddzia³ów
c) dyrektor szko³y licz¹cej 17 oddzia³ów i wiêcej
d) wicedyrektor
e) kierownik wietlicy szkolnej

20%
25%
30%
20%
10%







35%
42%
62%
35%
22%

obliczany od redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
Kwota miesiêczna dodatku funkcyjnego podlega zaokr¹gleniu do pe³nego z³otego.
2) W § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Funkcjê doradcy metodycznego  do 35%.
3) W § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê z zastrze¿eniem ust. 4 w sposób okrelony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego
zastêpstwa przeprowadzone by³y:
 zajêcia zgodnie z planem i z programem nauczania danej klasy, przez nauczyciela posiadaj¹cego odpowiednie kwalifikacje lub nauczyciela
pokrewnego przedmiotu;

 przez nauczyciela, który zrealizowa³ temat swojego
przedmiotu.
4) § 25 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê wynagrodzenie za zajêcia pozalekcyjne, wykraczaj¹ce poza plan nauczania proponowany przez dyrektora szko³y i zatwierdzony przez Zarz¹d Gminy, wed³ug stawki minimalnej osobistego zaszeregowania za
jedn¹ godzinê lekcyjn¹ efektywnie przepracowan¹.
5) W § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Za analizê i ocenê prac z jêzyka polskiego przys³uguje nauczycielowi dodatek (w szkole podstawo-
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wej klas IV-VI i w gimnazjum) w wysokoci 5% miesiêcznej stawki redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kolbudy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyrównaniem wynagrodzenia od dnia 1
stycznia 2001r., z wyj¹tkiem § 1 pkt 2) który wchodzi w
¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
R. Widomski
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UCHWA£A Nr XXI/134/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie utworzenia szko³y filialnej w Biskupnicy z
klasami I -III podporz¹dkowanej Szkole Podstawowej
w Sto³cznie i zmiany obwodu Szko³y Podstawowej w
Sto³cznie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)
oraz art. 5 ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku z art. 61 ust. 2 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r.
Dz. U. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê
ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z pón. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê z dniem 1 wrzenia 2001 r. utworzyæ
szko³ê filialn¹ w Biskupnicy z klasami I-III podporz¹dkowan¹ Szkole Podstawowej w Sto³cznie.
§2
Do obwodu Szko³y Podstawowej w Sto³cznie nale¿¹:
Barkowo, Biskupnica, Chrz¹stowo, Chrz¹stówko, D¹bki,
Dobojewo, Gêbarzewo, Gozdnica, Jaromierz, Ko³dowo,
Krêpsk, Kujanki, Murzynowo, Nowosió³ki, Piaskowo, Rogowo, Sieroczyn, Skórzewo, Sto³czno, niaty, Zbrzyca.
§3
Organizacjê szko³y okrela statut.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Traci moc:
1. Uchwa³a Nr IV/26/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Biskupnicy.
2. Uchwa³a Nr IV/33/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia
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15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Biskupnicy.
3. Uchwa³a Nr IV/37/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Sto³cznie.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XXI/135/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/64/99 Rady Gminy w
Cz³uchowie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie za³o¿enia gimnazjum w Rychnowach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zwi¹zku z
art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 5 ust. 2 pkt 2, art.
58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IX/64/00 Rady Gminy w Cz³uchowie z
dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie za³o¿enia gimnazjum
w Rychnowach wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) zmienia siê dotychczasow¹ treæ § 1, który otrzymuje
brzmienie:
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. publiczne Gimnazjum Gminne w Rychnowach zwane dalej szko³¹:
 z klasami gimnazjalnymi w Barkowie, Polnicy i Wierzchowie Dworcu.
2) zmienia siê dotychczasow¹ treæ § 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
2) Gimnazjum, jego oddzia³y gimnazjalne obejmuj¹
miejscowoci:
a) do szko³y gimnazjalnej w Rychnowach uczêszczaæ bêdzie m³odzie¿ z miejscowoci:
Brzeno, Krery, Krzy¿anki, Nie¿ywiêæ, Rychnowy,
Zagórki,
b) do klas gimnazjalnych w Barkowie uczêszczaæ
bêdzie m³odzie¿ z miejscowoci:
Barkowo, Biskupnica, Chrz¹stowo, Chrz¹stówko, D¹bki, Dobojewo, Gêbarzewo, Gozdnica, Jaromierz, Ko³dowo, Krêpsk, Kujanki, Murzynowo,
Nowosió³ki, Piaskowo, Rogowo, Sieroczyn, Skórzewo, Sto³czno, niaty, Zbrzyca,
c) do klas gimnazjalnych w Polnicy uczêszczaæ bêdzie m³odzie¿ z miejscowoci:
Czarnoszyce, Czarnoszki, Czarze, Gostud, Grzybowo, Jeziorno, K¹tki, Kie³pin, Kie³pinek, Polnica, Polniczka, Sokole, Stara Rogonica, Ziel¹tkowo,
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d) do klas gimnazjalnych w Wierzchowie Dworcu uczêszczaæ bêdzie m³odzie¿ z miejscowoci:
Bukowo, Bukowo Cz³uchowskie, Dêbnica, Glêdowo,
Jêczniki Ma³e, Jêczniki Wielkie, Mirogniew, M¹kowo,
Mosiny, P³onica, Przytok, Skarszewo, Wierzchowo,
Wierzchowo Dworzec.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y wymienionej w § 1
pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XXI/136/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr IV/34/99 Rady Gminy
w Cz³uchowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Bukowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zwi¹zku z art.
7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany:
Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/34/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z
dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Bukowie zmienia siê treæ
§ 1, który otrzymuje brzmienie:
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej w Bukowie nastêpuj¹cy obwód:
Bukowo, Bukowo Cz³uchowskie, Dêbnica, Mirogniew,
Mosiny, P³onica, Przytok, Skarszewo, Wierzchowo.
§2

chowie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w
uchwale Nr IV/34/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 15
marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej
Szko³y Podstawowej w Bukowie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
od 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XXI/137/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr IV/38/99 Rady Gminy
w Cz³uchowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zwi¹zku z
art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/38/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z
dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Dworcu
zmienia siê treæ § 1, który otrzymuje brzmienie:
1) W sk³ad Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Dworcu wchodzi:
a) Szko³a Podstawowa w Wierzchowie Dworcu z klasami I-VI,
b) Szko³a filialna w Glêdowie z klasami I-III.
2) Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Dworcu nastêpuj¹cy obwód: Glêdowo, Jêczniki Ma³e, Jêczniki Wielkie, M¹kowo, Wierzchowo
Dworzec.
3) Uchwala siê dla Szko³y Filialnej w Glêdowie w zakresie klas I-III nastêpuj¹cy obwód: Glêdowo.
§2
Pozosta³e postanowienia w/w uchwa³y pozostaj¹ bez
zmian.
§3

Pozosta³e postanowienia w/w uchwa³y pozostaj¹ bez
zmian.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§3

§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§4

Traci moc uchwa³a Nr XV/98/00 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w
uchwale Nr IV/38/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 15
marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej
Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XV/97/00 Rady Gminy w Cz³u-

§5
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od
1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XXI/138/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/65/99 Rady gminy w
Cz³uchowie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkó³ podstawowych i gimnazjum na terenie
gminy Cz³uchów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 7
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz.
U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1, art.
2 ust. 1 i 2, art. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12,
poz. 96)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IX/65/99 Rady gminy w Cz³uchowie z
dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkó³
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Cz³uchów
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) zmienia siê dotychczasow¹ treæ § 1, który otrzymuje
brzmienie:
Ustala siê na terenie gminy Cz³uchów nastêpuj¹c¹ sieæ
szkó³:
1) Gimnazjum Gminne w Rychnowach z klasami gimnazjalnymi w Barkowie, Polnicy i Wierzchowie Dworcu.
2) szecioletnie szko³y podstawowe:
a) Szko³a Podstawowa w Bukowie,
b) Szko³a Podstawowa w Polnicy,
c) Szko³a Podstawowa w Rychnowach,
d) Szko³a Podstawowa w Sto³cznie ze szko³¹ filialn¹
w Biskupnicy z klasami I-III,
e) Szko³a Podstawowa w Wierzchowie Dworcu ze
szko³¹ filialn¹ w Glêdowie z klasami I- III.
2) zmienia siê dotychczasow¹ treæ § 2, który otrzymuje
brzmienie:
Granice obwodów szkó³ wymienionych w § 1 okrelaj¹ uchwa³y:
1) Nr IX/64/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 30
sierpnia 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum
Gminnego w Rychnowach,
2) Nr IV/34/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej
Szko³y Podstawowej w Bukowie,
3) Nr IV/35/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej
Szko³y Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) Nr IV/36/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej
Szko³y Podstawowej w Rychnowach,
5) Nr IV/38/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej
Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Dworcu,
6) Nr XXI/134/01 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 27 lutego 2001 r. sprawie utworzenia szko³y filialnej w Biskupnicy z klasami I-III podporz¹dkowanej Szkole Podstawowej w Sto³cznie i zmiany obwodu Szko³y Podstawowej w Sto³cznie.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y wymienionej w § 1
pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XXVI/157/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126) art. 22 ust. 4, art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d, art.
109, art. 112, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1 i 2, art. 122,
art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.,
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó¿n.
zm.), art. 79 ust 1a i b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó¿n.
zm.), art. 28 ust. 3 w zwi¹zku z art. 32 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z
pó¿n. zm.) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z
1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Dzierzgoñ na rok
2001 w wysokoci 11.924.773,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do Uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy Dzierzgoñ na rok
2001 w wysokoci 11.018.273,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do Uchwa³y.
3. Ustala siê rozchody bud¿etowe w kwocie 906.500,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do Uchwa³y.
4. Nadwy¿kê w kwocie 906.500,- z³ przeznacza siê na sp³atê rat po¿yczek i kredytów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
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§2
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹ miêdzy innymi:
1. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w wysokoci 952.240,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do Uchwa³y.
2. Dotacjê celow¹ otrzyman¹ z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy w kwocie
1.427.970,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do Uchwa³y.
3. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
w kwocie 68.000,- z³ jak w za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y.
§3
Wydatki okrelone w § 1 ust. 2 obejmuj¹ miêdzy innymi:
1. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 68.000,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do Uchwa³y.
2. Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w kwocie
952.240,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do Uchwa³y.
§4
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków dla zak³adów
bud¿etowych i rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do Uchwa³y.
2. Ustala siê zakres i kwoty dotacji zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4 do Uchwa³y.
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gania zobowi¹zañ oraz kredytów i po¿yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy Dzierzgoñ do kwoty 500.000,- z³.
§6
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami w ramach danego dzia³u.
§7
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków GFOiGW
w/g za³¹cznika Nr 8 do Uchwa³y.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om
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UCHWA£A Nr XXVI/158/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)
oraz art. 18 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón.
zm.) i § 1 pkt 4 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) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala,co
nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty administracyjne za czynnoci urzêdowe, wykonywane przez Urz¹d Miejski w Dzierzganiu:
1) od wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w
wysokoci 100 z³,
2) od zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 50 z³,
3) od wypisu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w
wysokoci 20 z³,
4) od decyzji o wykreleniu przedsiêbiorcy z ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 30 z³,
5) od sporz¹dzenia testamentu w wysokoci 50 z³.
§2
Op³aty o których mowa w § 1 dokonuje siê w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dzierzgoniu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om
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UCHWA£A Nr XXVI/20/2001
Rady Miasta w Pucku
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie okrelenia czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Puck.
Na podstawie art. 26 i 26a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 120 poz. 787, Nr 162, poz. 1119, z
1999 r. Nr 111 poz. 1281, z 2000 r. Nr 5 poz. 67, Nr 83 poz.
946, Nr 122 poz. 1317, Nr 95 poz. 1041, Nr 95 poz. 1041,
Nr 3 poz. 46, Nr 88 poz. 988, oraz art. 18 ust 2 pkt 15 i art.
40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz.
U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48
poz. 552, Nr 26 poz. 306, Nr 88 poz. 985, Nr 62 poz. 718,
Nr 95 poz. 1041, Nr 91, poz. 1009) Rada Miasta w Pucku
uchwala, co nastêpuje:
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§1

Ustala siê podstawow¹ stawkê czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego
tworz¹cego mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Puck na
okres od dnia 1 maja 2001 do dnia 31 grudnia 2001 r.,
oraz obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. okrelon¹
wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Czynsz w lokalach socjalnych ustala siê na 70% najni¿szej stawki czynszu regulowanego.
§3
Za powierzchnie u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwa³y uwa¿a siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w tym lokalu bez wzglêdu na
ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania, tj. pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek
oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie uwa¿a siê za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego powierzchni
balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w
cianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych.
Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala siê na
podstawie obmiaru w wietle wyprawionych przegród
pionowych (cian) przy zachowaniu innych zasad obmiaru

powierzchni budynku okrelonych we w³aciwej Polskiej
Normie.
§4
Mieszkania o powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 80 m2
pozyskiwane, oddawane s¹ w najem za zap³at¹ czynszu
wolnego.
§5
Zarz¹dcy budynków tworz¹cych mieszkaniowy zasób
Gminy Miasta Puck, zobowi¹zani s¹ w terminie nie póniej ni¿ 7 dni przed wejciem w ¿ycie uchwa³y powiadomiæ najemców o zmianie wysokoci czynszu.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XV/8/2000 z dnia 24 marca 2000 r.
Rady Miasta w Pucku w sprawie okrelenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Puck.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 maja 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
A. Lipski
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Miasta Nr XXVI/20/2001
z dnia 23 marca 2001 r.

STAWKI CZYNSZU REGULOWANEGO
za 1 m2 powierzchni wg stanu wyposa¿enia mieszkañ

Stawka od dnia 1 maja 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2001 r.

Stawka od dnia 1 stycznia 2002 r.

1,22 z³

1,37 z³

mieszkanie z w.c. i w.c.
wspólne na korytarzu

1,60 z³

1,80 z³

mieszkanie z ³azienk¹

1,96 z³

2,20 z³

mieszkanie z c.o.

2,29 z³

2,52 z³

mieszkanie z c.o i c.w.

2,62 z³

2,88 z³

Rodzaj lokalu
mieszkanie o niskim standardzie
nie mieszcz¹ce siê w punktach
od 2 do 5

Wspó³czynniki zmniejszaj¹ce podstawê
czynszu w poszczególnych kategoriach mieszkañ
1) mieszkanie w suterenie  10%,
2) mieszkanie ze wiat³em dziennym tylko z pó³nocnej
strony  10%,
3) mieszkanie pozbawione wod.-kan. oraz WC  10%,
4) mieszkanie z ciemn¹ kuchni¹  2%,
5) mieszkanie ze wspóln¹ czêci¹ WC  2%,
6) mieszkanie ze wspóln¹ kuchni¹  3%,
Maks. obni¿enie stawki czynszu mo¿e wynosiæ do 30%.
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 49/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kêpie Red³owskiej w Gdyni.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody
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(Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994
r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr
91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr
54, poz. 349, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Uznaje siê za rezerwat przyrody, zwany dalej rezerwatem» obszar na Kêpie Red³owskiej w Gdyni, poddany pod ochronê na podstawie zarz¹dzenia Wojewody
Pomorskiego z dnia 29 lipca 1938 r. o ochronie tworów przyrody na obszarze Kêpy Red³owskiej w Gdyni
(Dz. Woj. Nr 23, poz. .271), z zastrze¿eniem § 2.
2. Rezerwat nosi nazwê Kêpa Red³owska.
§2
1. Z obszaru poddanego pod ochronê na podstawie zarz¹dzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wy³¹cza siê
obszar o ³¹cznej powierzchni 0,52 ha, obejmuj¹cy:
1) czêæ dzia³ki nr 21/1 o powierzchni 0,41 ha (karta
mapy nr 72), stanowi¹cej parking miejski,
2) czêæ dzia³ki nr 21/1 o powierzchni 0,03 ha (karta
mapy nr 72), stanowi¹cej dojazd do nieruchomoci
po³o¿onej przy ul. Huzarskiej 3 w Gdyni  Red³owie,
3) czêæ dzia³ki nr 59/1 o powierzchni 0,08 ha (karta
mapy nr 73), w³¹czonej w granice posesji nr 13/1 i
44/1.
2. Do obszaru poddanego pod ochronê na podstawie
zarz¹dzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, przy³¹cza siê
i obejmuje ochron¹ pla¿ê nadmorsk¹ na odcinku od
po³udniowego krañca bulwaru nadmorskiego w Gdyni, do pó³nocno-wschodniej granicy dzia³ki nr 44/1 i
pó³nocnej granicy dzia³ki nr 51/10 w Or³owie /karta
mapy nr 73/ o powierzchni 2,35 ha, stanowi¹c¹ dzia³ki
nr: 292/65  (karta mapy nr 61/, 131/7), karta mapy nr
62/, 14/1,13/1  (karta mapy nr 72), 50/1, 49/1, 48/1, 47/
1, 46/1  (karta mapy nr 73).
3. £¹czna powierzchnia rezerwatu wynosi 121,91 ha.
4. Obejmuje siê ochron¹ czêciow¹ obszar klifu i lasu na
wierzchowinie oraz przylegaj¹c¹ do tego klifu nadmorsk¹ pla¿ê, po³o¿one w granicach administracyjnych
miasta Gdyni w województwie pomorskim.
5. Granice rezerwatu zaznaczono na mapie ewidencji
gruntów w skali 1:5000, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1*
oraz na mapie przegl¹dowej drzewostanów w skali
1: 5000, wg stanu na 1 stycznia 1994 r., stanowi¹cej
za³¹cznik nr 2 *.
6. Opis granic rezerwatu zawiera za³¹cznik nr 3.
§3
Celem ochrony jest zachowanie unikatowego krajobrazu wybrze¿a klifowego z kompleksem lasów bukowych,
specyficznych procesów przyrodniczych zachodz¹ch na
styku l¹du i morza, naturalnych zbiorowisk rolinnych oraz
stanowisk rzadkich gatunków rolin, w tym jarz¹bu
szwedzkiego (Sorbus intermedia) stanowi¹cego relikt
epoki lodowcowej.
§4
1. W rezerwacie przyrody zabrania siê:
1) polowania, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania poro¿y zwierzyny
_____________________________________
*) Za³¹czników nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz
gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i
innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania
wód, gleby oraz powietrza,
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony oraz obszarów objêtych ochron¹,
5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objêtych
ochron¹,
6) zmiany stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) wydobywania ska³, minera³ów, w tym torfu i bursztynu,
8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania
¿róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu,
10) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
11) ruchu pieszego, rowerowego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
12) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
13) wspinaczki,
14) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,
15) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwiazanych z ochron¹
przyrody, z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych
zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego, na obszarach lub przedmiotach objêtych ochron¹,
16) zak³ócania ciszy,
17) u¿ywania lotni, motolotni i spadolotni,
18) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rze¿bê terenu,
19) biwakowania,
20) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
21) wprowadzanie roin i zwierz¹t poza ich naturalne
miejsca wystêpowania,
22) wprowadzanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoci likwidacji nag³ych zagro¿eñ,
czynnoci nie ujêtych w planie ochrony lub rocznych
zadaniach ochronnych za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoci kraju w
przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
§5
Traci moc zarz¹dzenie Wojewody Pomorskiego z dnia
7 lutego 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
obszaru na Kêpie Red³owskiej w Gdyni (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 11, poz. 89).
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§6

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Ponadto zarz¹dzenie podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ w³aciwego urzêdu gminy w sposób
odpowiadaj¹cy zwyczajom miejscowym.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
Opis granic rezerwatu przyrody Kêpa Red³owska
Pó³nocno  zachodnia granica rezerwatu biegnie pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki nr 259/65 prostopadle do brzegu
morskiego i schodów prowadz¹cych na pla¿ê z parkingu
przy ul. Ejsmonda w Gdyni. Nastêpnie biegnie podstaw¹
skarpy do schodów stanowi¹cych zejcie z bulwaru nadmorskiego na pla¿ê, tj. wschodni¹ granic¹ dzia³ki nr 259/
65 i dalej pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki nr 292/65 obejmuj¹cej
pla¿ê.St¹d granica rezerwatu biegnie brzegiem morza
wschodni¹ granic¹ dzia³ek nr 292/65, 131/7, 14/1, 13/1
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50/1, 49/1, 48/1, 47/1, 46/1. Nastêpnie granica rezerwatu
biegnie w kierunku zachodnim po³udniow¹ granic¹ dzia³ki
nr 46/1 kieruj¹c siê w górê wzd³u¿ ogrodzenia pó³nocnej
granicy dzia³ki 44/1 i oraz pó³nocno-zachodniej granicy
dzia³ki 13/1. St¹d zachodni¹ granic¹ tej dzia³ki prowadzi
na po³udnie do pó³nocnej granicy dzia³ki 34/12. Nastêpnie granica rezerwatu zbli¿a siê do rzeki Kaczej i biegnie
po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr 32/2 ok. 350 m. St¹d kieruje siê na pó³noc biegn¹c zachodni¹ granic¹ dzia³ki 32/2 i
dochodzi do wschodniej granicy posesji przy ul. Huzarskiej 3 w Gdyni-Red³owie  dzia³ka nr 243/7. St¹d granica
rezerwatu biegnie wschodni¹ krawêdzi¹ utwardzonego
dojazdu do tej posesji na odcinku ok. 65 m i dalej na pó³noc wzd³u¿ lasu, omijaj¹c parking miejski i ogródki warzywne. Nastêpnie granica rezerwatu biegnie wzd³u¿ lasu,
zachodni¹ granic¹ dzia³ek nr 21/1 i 10/1 oraz po³udniowo-zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 93/7 i kieruje siê na Polankê Red³owsk¹. W obrêbie Polanki Red³owskiej granica rezerwatu biegnie pó³nocno-zachodni¹ granic¹ dzia³ek nr 94/7 i 259/65, wzd³u¿ prawego skraju drogi gruntowej i chodnika prowadz¹cego do wejcia na schody wiod¹ce na pla¿ê.
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