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284
UCHWA£A Nr XVII/279/2000
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ki nr 121/2 we wsi Lichnowy gm.
Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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.26
w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25 i 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) Rada
Gminy uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ki nr
121/2 we wsi Lichnowy gm. Chojnice, zwany dalej
planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje po³udniowo-zachodni¹ czêæ dzia³ki nr
121/2 po³o¿onej w pó³nocno-zachodniej czêci wsi
Lichnowy gm. Chojnice, po pó³nocno-wschodniej
stronie drogi powiatowej do Chojnic.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu literami MN;
2) teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków, oznaczony na rysunku planu literami NO;
3) tereny przejæ pieszych, oznaczone na rysunku planu literami KX;
4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku
planu literami KD.
§ 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 i przejæ pieszych.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
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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 mieszkaniowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2
MN i 3 MN.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ na wydzielonych dzia³kach;
2) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków mieszkalnych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
3) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug
nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz
pomieszczeñ us³ugowych;
4) realizacjê ogrodzeñ, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie 1 MN dopuszcza siê:
1) remonty, modernizacjê, przebudowê lub rozbudowê istniej¹cych budynków;
2) podzia³ terenu na dwie dzia³ki budowlane.
4. Na terenach 2 MN i 3 MN dopuszcza siê:
1) podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni min.
1200 m2 ka¿da, przylegaj¹ce frontem do drogi
dojazdowej 7 KD;
2) wjazdy na dzia³ki wy³¹cznie z drogi dojazdowej
7 KD lub z drogi dojazdowej oznaczonej numerem geodezyjnym 114.
5. Przy lokalizacji budynku mieszkalnego na terenie 2
MN, nale¿y uwzglêdniæ s¹siedztwo projektowanej
na terenie 4 NO przepompowni cieków.
6. 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;
3) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
4) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, ogrodzeñ
oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
5) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
6) 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  gospodarka
odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
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7. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne wolno stoj¹ce o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) 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;
4) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno;
5) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych  maks. 1,0 m powy¿ej redniej wysokoci terenu.
8. Na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 7.1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ odprowadzenia cieków  przepompowni cieków, przeznaczony dla
realizacji celów publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 NO.
2. W przypadku wyznaczenia zamiennej lokalizacji
przepompowni dopuszcza siê w³¹czenie terenu,
okrelonego w ust. 1, w granice terenu 2 MN.
§ 8.1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) przejæ pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 5 KX i 6 KX;
2) drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 7 KD;
3) fragmentu terenu przeznaczonego na poszerzenie
wjazdu z drogi dojazdowej na drogê powiatow¹,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 KD.
2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce drogi dojazdowej
7 KD, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w pasie o szerokoci 10,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz
dwustronny 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.
§ 9.1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków projektowan¹ kanalizacj¹
sanitarn¹ poprzez przepompowniê do oczyszczalni cieków w Chojnicach. Dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwego terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego  z chwil¹ wybudowania kolektora powstaje obowi¹zek odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji.
3. 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.
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4. Pobór energii elektrycznej ze stacji transformatorowej
zlokalizowanej poza terenem objêtym planem przy³¹czami kablowymi z projektowanej linii n.n. bêd¹cej
przed³u¿eniem istniej¹cej linii napowietrznej n.n.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
5. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 10.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice,
uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Bydg. Nr 2, poz. 29 z pón. zm.), w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 11.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 12.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 13.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

285
UCHWA£A Nr XXVIII/262/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn Mylna I.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennego (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 terytorialnym (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) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn Mylna I.
2. Plan obejmuje obszar ograniczony:
 od strony pó³nocnej: granic¹ dzia³ki nr 399/3,
 od strony wschodniej: terenami zieleni i szkolnych
urz¹dzeñ sportowych,
 od strony po³udniowej: granic¹ dzia³ki nr 321/1
 od strony zachodniej: terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej przy ul. Granicznej.
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Granice obowi¹zywania ustaleñ planu przedstawiono
na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar zabudowy
mieszkaniowej, zieleni urz¹dzonej i terenów komunikacji (ulic, ci¹gów pieszo-jezdnych, ci¹gów pieszych i
parkingów).
USTALENIA PLANU
§2
Ustalenia dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Pkt 1
Ustalenia ogólne:
1. Realizacja projektowanej zabudowy wymaga kompleksowego wyposa¿enia terenu w infrastrukturê techniczn¹.
2. Dla obiektów budowlanych w myl rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
24 wrzenia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839)  do projektów budowlanych
powinny byæ wykonywane szczegó³owe badania posadowienia obiektów.
3. Funkcja mieszkalna winna byæ zabezpieczona przed
uci¹¿liwociami innych funkcji.
4. Liczba jednostek funkcyjnych w planie wynosi 10.
Pkt 2
Ustalenia planu dla poszczególnych jednostek funkcyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTO KWIDZYN
1. NUMER TERENU 1
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN1 TEREN ZABUDOWY NISKIEJ INTENSYWNOCI PRZEZNACZONY NA POWIÊKSZENIE DZIA£KI
NR 402
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
uci¹¿liwe dla rodowiska
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1. intensywnoæ zabudowy  0,2
2. maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u terenu
 bez podzia³u
3. dopuszczalna wys. zabudowy  1,5 kond.
maks. 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy
4. nieprzekraczalna linia zabudowy  zgodnie z warunkami technicznymi
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
w granicach dzia³ki
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1. dojazd  poprzez dzia³kê 402 od strony ul. Granicznej
2. zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
w 80A w ul. Granicznej
3. odprowadzenie cieków  do istniej¹cego kolektora ks 200 w ul. Granicznej

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
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4. odprowadzenie wód opadowych  do gruntu w granicach dzia³ki
5. ogrzewanie  ze ród³a ciep³a nieuci¹¿liwego dla
rodowiska np.: gaz, olej opa³owy
6. energia elektryczna  z istniej¹cej sieci NN i poprzez
rozbudowê uk³adu
7. utylizacja odpadów  po wstêpnej segregacji asortymentowej wywóz na wysypisko miejskie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
teren dzia³ki nale¿y obsadziæ zieleni¹; drzewa nale¿y
sadziæ w takiej odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich
STREFY ZAGRO¯ENIA
nie wystêpuj¹
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
nie uci¹¿liwe dla rodowiska
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
dzia³ka nr 404/1 stanowi z dzia³k¹ 402 jedn¹ w³asnoæ
projektowanie infrastruktury technicznej tylko na podstawie aktualnych warunków technicznych uzyskanych od dysponentów sieci
posadowienie budynków zgodnie z warunkami technicznymi geotechnicznymi
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN

1. NUMER TERENU 2
2. POWIERZCHNIA 1,14 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN2 ZABUDOWA MIESZKANIOWA NISKIEJ INTENSYWNOCI
PREFEROWANY TYP ZABUDOWY  WOLNOSTOJ¥CE DOMY JEDNORODZINNE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
uci¹¿liwe dla rodowiska
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1. intensywnoæ zabudowy  0,2
2. maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u terenu
 minimalna pow. dzia³ki 800,0 m2
3. dopuszczalna wys. zabudowy  1,5 kond., maks.
10,0 m od poziomu terenu do kalenicy
4. nieprzekraczalna linia zabudowy  min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
w granicach dzia³ki
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1. dojazd ul. Myln¹ i nowoprojektowan¹ ozn. symbolem KD x 1 i KD x 2
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2. zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu istn. w ul. Mylnej KD2  w 225, KD1  w 90 oraz projektowan¹ rozbudow¹ uk³adu wodoci¹gowego w ciagu pieszojezdnym KD x 1
3. odprowadzenie cieków  do istn. kolektora ks 200
w ulicy Mylnej na odcinkach KD2 KD1 oraz stosownie do konfiguracji terenu poprzez projektowany
uk³ad kanalizacyjny powi¹zany z kolektorem istniej¹cym w ulicy Granicznej
4. odprowadzenie wód opadowych  do gruntu w granicach dzia³ki
5. ogrzewanie  ze ród³a ciep³a nieuci¹¿liwego dla rodowiska, np. gaz, elektrycznoæ, olej opa³owy
6. energia elektryczna  z istniej¹cej sieci NN i poprzez
rozbudowê uk³adu
7. utylizacja odpadów  po wstêpnej segregacji asortymentowej  wywóz na miejskie wysypisko
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
min. 20% terenu dzia³ki nale¿y obsadziæ zieleni¹. Obligatoryjne zagospodarowanie zieleni¹ skarpy w obszarze dzia³ek zgodnie z nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy. Drzewa nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od
granic, aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich. Bezwzglêdne zachowanie sosen rosn¹cych przy granicy
z ul. Myln¹
12. STREFY ZAGRO¯ENIA
nie wystêpuj¹
13. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
nie uci¹¿liwe dla rodowiska
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
przez dzia³kê 404/2 i 405 przebiega nieczynny gazoci¹g,
wyciêcie nale¿y zleciæ do Rozdzielni Gazu Kwidzyn
projektowanie infrastruktury technicznej tylko na podstawie aktualnych warunków technicznych uzyskanych od dysponentów sieci
posadowienie budynków zgodnie z warunkami geotechnicznymi
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
1. NUMER TERENU 3
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN3ZABUDOWA MIESZKANIOWA NISKIEJ INTENSYWNOCI
PREFEROWANY TYP ZABUDOWY  WOLNOSTOJ¥CE DOMY JEDNORODZINNE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
uci¹¿liwe dla rodowiska
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
gara¿e
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1. intensywnoæ zabudowy  0,2
2. maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u terenu
 minimalna pow. dzia³ki 800,0 m2
3. dopuszczalna wys. zabudowy  2,5 kond., maks.
13,0 m od poziomu terenu do kalenicy
4. nieprzekraczalna linia zabudowy  min. 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej ulicy
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
w granicach dzia³ki
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1. dojazd ul. Myln¹
2. zaopatrzenie w wodê  z istn. wodoci¹gu Æ 90 w
ul. Mylnej
3. odprowadzenie cieków  do istn. kolektora sanit.
ks 200 w ul. Mylnej (odcinek KD1)
4. odprowadzenie wód opadowych  do gruntu w granicach dzia³ki
5. ogrzewanie  ze ród³a ciep³a nieuci¹¿liwego dla
rodowiska
6. energia elektryczna  z istniej¹cej sieci NN
7. utylizacja odpadów  po wstêpnej segregacji asortymentowej  wywóz na miejskie wysypisko
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
min. 20% ter. dzia³ki nale¿y obsadziæ zieleni¹. Drzewa
nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic, aby nie
zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
12. STREFY ZAGRO¯ENIA
nie wystêpuj¹
13. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
nieuci¹¿liwe dla rodowiska
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
projektowanie infrastruktury technicznej tylko na podstawie aktualnych warunków technicznych uzyskanych od dysponentów sieci
posadowienie budynków zgodnie z warunkami geotechnicznymi
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 4
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KDx1 PROJEKTOWANY CI¥G PIESZO-JEZDNY £¥CZ¥CY UL. MYLN¥ Z TERENAMI ZABUDOWY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m  zawrotka 12,0 x 12,0 m
5. PARKINGI
nie wystêpuj¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 586 

6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji projektowanej powi¹zanej z kolektorem istniej¹cym kd
500 w ulicy Granicznej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
Parametry ci¹gu:
 ci¹g pieszo-jezdny
 dopuszcza siê przeprowadzenie uzbrojenia podziemnego
 istniej¹ca linia energetyczna do przesuniêcia (s³upy) lub skablowania
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 5
2. POWIERZCHNIA 0,006 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KDx 2 PROJEKTOWANY CI¥G PIESZO-JEZDNY £¥CZ¥CY UL. MYLN¥ Z TERENAMI SPORTU I ZIELENI
NA ZAPLECZU SZKO£Y
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
4,5 m
5. PARKINGI
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji projektowanej powi¹zanej z kolektorem istniej¹cym
kd 300 w ulicy Mylnej (KD2)
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
Parametry ci¹gu:
 ci¹g pieszy z dojazdem do projektowanej zabudowy na dzia³ce nr 406
 dopuszcza siê przeprowadzenie uzbrojenia podziemnego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 6
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Kx, ZU PROJEKTOWANY CI¥G PIESZY £¥CZ¥CY UL.
PROJEKTOWAN¥ KDx1 Z ULIC¥ GRANICZN¥
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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 pasa ruchu:  1,0 m
 schodów terenowych  1,0 m,
 pozosta³a powierzchnia  zieleñ
PARKINGI
nie wystêpuj¹
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne jest wprowadzenie zieleni towarzysz¹cej umacniaj¹cej skarpy
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
INNE ZAPISY
Parametry ci¹gu:
 ci¹g pieszy szerokoci 1,0 m ze schodami terenowymi
 dopuszcza siê przeprowadzenie uzbrojenia podziemnego w pasie zieleni
 przez teren przebiega nieczynny gazoci¹g, wyciêcie nale¿y zleciæ do Rozdzielni Gazu Kwidzyn
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 7
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD1
ISTNIEJ¥CA ULICA MYLNA
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
wzd³u¿ krawê¿nika
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
projektowanej, powi¹zanej z kolektorem istniej¹cym kd 300 w ulicy Mylnej  KD2
 obligatoryjne jest wprowadzenie zieleni towarzysz¹cej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 adaptuje siê istniej¹cy uk³ad jednoprzestrzennego
ci¹gu pieszo-jezdnego o szer. 6,0 m
 zachowuje siê istniej¹ce uzbrojenie podziemne
 odleg³oæ projektowanej zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych  6,0 m
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 8
2. POWIERZCHNIA 0,012 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD2 ISTNIEJ¥CA ULICA MYLNA (ZEWNÊTRZNA)
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4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu 15-20 m
5. PARKINGI
mo¿liwoæ parkowania wzd³u¿ krawê¿ników
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
istniej¹cej kd 300
 obligatoryjne jest wprowadzenie zieleni towarzysz¹cej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 ³¹czy drogê wojewódzk¹  ul. Warszawsk¹ z ul. Graniczn¹
 zachowuje siê istniej¹ce uzbrojenie podziemne
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
1. NUMER TERENU 9
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZU ZIELEÑ URZ¥DZONA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza projektowan¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1. intensywnoæ zabudowy  nie dotyczy
2. maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u terenu
 bez podzia³u
3. dopuszczalna wys. zabudowy  nie dotyczy
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie dotyczy
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1. dojazd
2. zaopatrzenie w wodê
3. odprowadzenie cieków
4. odprowadzenie wód opadowych
nie dotyczy
5. ogrzewanie
6. energia elektryczna
7. utylizacja odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
bezwzglêdne zachowanie istniej¹cych drzew  sosen
12. STREFY ZAGRO¯ENIA
nie wystêpuj¹
13. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê

}
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15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MYLNA I MIASTA KWIDZYN
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 10
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KP, ZU PARKING, ZIELEÑ URZ¥DZONA
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
p³yta parkingowa szer. 5,0 m
5. PARKINGI
istniej¹ca zatoka parkingowa na ok. 4 sam. osob.
6 WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
po podczyszczeniu z zan. ropopochodnych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 gazoci¹g istniej¹cy n/c
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
jak przeznaczenie docelowe
10. INNE ZAPISY
 na czêci terenu parking istniej¹cy
 na pozosta³ym terenie zieleñ urz¹dzona (bez zadrzewieñ i zakrzewieñ) ze wzglêdu na istniej¹cy gazoci¹g n/c
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mylna I w skali
1: 500.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
 granica terenu objêtego planem,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji lub ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o tej samej funkcji,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy,
 drogi jezdne i piesze, parking,
 tereny zieleni urz¹dzonej.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych po-
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trzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Kwidzyna granic obszaru objêtego niniejszym planem.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Miejskiej Kwidzyna Nr V/36/94 z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 15,
poz. 74).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

286
UCHWA£A Nr XXX/250/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 10 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwa³d  dzia³ki nr 214/5 i
214/6, gmina Sztum.
Na podstawie art. 26 i art 18 ust 3 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 roku 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) Rada Miejska w Sztumie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Koniecwa³d  dzia³ki nr 214/5 i 214/6,
gmina Sztum.
2. Granice planu oznaczono na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar o funkcjach:
przemys³u i us³ug oraz komunikacji.
USTALENIA OGÓLNE
§2
Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1. Ustalenia ogólne zawarte w § 2 i § 3 niniejszej uchwa³y.
2. Ustalenia dotycz¹ce zasad obs³ugi komunikacyjnej zawarte w § 4 niniejszej uchwa³y.
3. Ustalenia dotycz¹ce zasad obs³ugi in¿ynieryjnej zawarte
w § 5 niniejszej uchwa³y.

4. Ustalenia szczegó³owe zawarte w § 6 niniejszej uchwa³y.
5. Ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, tj. rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, dotycz¹ce:
a) granic terenu objêtego planem,
b) linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) obszar zieleni ekologiczno  krajobrazowej,
f) strefa zieleni o funkcji krajobrazowej,
g) strefy zieleni izolacyjnej o funkcji krajobrazowej, aerosanitarnej i akustycznej,
h) terenu o niekorzystnych warunkach bioklimatycznych i geotechnicznych,
i) symboli cyfrowo  literowych, oznaczaj¹cych tereny, wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cy-mi, dla których okrelono ustalenia szczegó³owe w zawarte §
6 uchwa³y.
Pozosta³e ustalenia na rysunku planu maj¹ charakter informacyjny lub koordynacyjny.
§3
1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wymiarze: 0,00 % dla
wszystkich terenów.
2. Ustala siê tereny dla realizacji celów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem: 2 KL, 3 KL, 4 K.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§4
1) Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru objêtego
planem z drogi lokalnej nr 2 KL oraz drogi dojazdowej
nr 3 KL.
2) Ustalenia szczegó³owe dla terenów obs³ugi komunikacyjnej wymienionych w pkt 1 podano w § 6.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej terenów objêtych planem w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej. W rozwi¹zaniach projektowych uwzglêdniæ nale¿y przeciwpo¿arowe zaopatrzenie wodne.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej,
 etapowo, do czasu zrealizowania uk³adu docelowego, dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika (lub zbiorników) szczelnych bezodp³ywowych,
które po pod³¹czeniu obiektów do kanalizacji sanitarnej nale¿y zlikwidowaæ.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
a) dla terenu 1 PU ustala siê wariantowo:
 do sztucznych zbiorników w obrêbie terenu inwestycji,
 do kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach.
Przed odprowadzeniem do odbiornika wody opadowe z ulic, placów i miejsc postojowych wstêpnie
oczyciæ z piasku i olejów.
Wyklucza siê odprowadzenie wód opadowych w ob-
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4)
5)
6)

7)

rêb stref zieleni ekologiczno-krajobrazowej oznaczonych na rysunku planu.
b) z dróg nr 2 KL, 3 KL, 4 T  do kanalizacji deszczowej
w ulicach lub do rowów odwodnieniowych. Wody
opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników
nale¿y oczyciæ w separatorach,
c) dla terenu 4 T  powierzchniowo, w obrêbie terenu.
Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne z zastosowaniem
paliw niskoemisyjnych.
Zaopatrzenie w gaz: z sieci redniego cinienia.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:z sieci niskiego lub
redniego napiêcia za porednictwem rozdzielczej sieci
kablowej lub sieci napowietrznej trafostacji istniej¹cych
lub projektowanych.
Usuwanie odpadów: gromadzenie i wywóz na gminne wysypisko odpadów, w sposób zorganizowany
(zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi).
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§6

Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe, zawarte w Kartach terenu obowi¹zuj¹ce dla terenów wyznaczonych w
planie liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych dalej w
treci uchwa³y i rysunku planu symbolami literowo cyfrowymi:
1. Karta terenu 1 PU  teren przemys³u i us³ug
2. Karta terenu 2 KL  teren drogi lokalnej
3. Karta terenu 3 KL  teren drogi lokalnej
4. Karta terenu 4 K  teren drogi krajowej
5. Karta terenu 5 T  teren trafostacji
1. KARTA TERENU NR 1PU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 1 PU
2. Powierzchnia terenu: 12,84 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren przemys³u i us³ug.
W obrêbie terenu dopuszcza siê wszelka dzia³alnoæ
us³ugow¹ i produkcyjn¹, bazy, sk³ady, hurtownie 
za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska i zdrowia ludzi wymienionych w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r.  pod
warunkiem i¿ dana produkcja lub dzia³alnoæ nie
bêdzie powodowa³a zagro¿eñ dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz przekroczeñ dopuszczalnych obci¹¿eñ norm rodowiska na granicy terenu lokalizacji.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do
granic w³asnoci.
Do czasu realizacji i pod³¹czenia terenu do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej wyklucza siê lokalizacjê us³ug
wodoch³onnych i produkuj¹cych znaczne iloci cieków.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ pod warunkiem i¿
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci bêd¹ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
4. Zasady zagospodarowania i urz¹dzania terenu:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie,

5.

6.

7.

8.
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 w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji z dostêpem do dróg publicznych i wydzieleniem dla nich dzia³ek budowlanych o powierzchni min. 30 m2,
 nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu,
 dopuszczalny procent zabudowy: 30%,
 intensywnoæ zabudowy (powierzchnia ca³kowita
kondygnacji nadziemnych do powierzchni terenu):
do 1,20,
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe
lub gara¿owe/100 m2 pow. u¿ytkowej obiektów produkcyjnych i us³ugowych oraz minimum 1 miejsca
postojowe/10 zatrudnionych,
 w obrêbie terenu o niekorzystnych warunkach geotechnicznych i bioklimatycznych, oznaczonego na
rysunku planu lokalizacja obiektów kubaturowych
wymaga wykonania badañ geotechnicznych pod³o¿a,
 przy realizacji inwestycji uwzglêdniæ zagro¿enia po¿arowe i inne oraz warunki prowadzenia dzia³añ ratowniczych, w tym w zakresie przeciwpo¿arowego
zaopatrzenia wodnego, dróg i dojazdów po¿arowych.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 wysokoæ zabudowy: do 15 m od najni¿szego poziomu terenu przy budynku do kalenicy,
 k¹t nachylenia dachu 15°-40°.
Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 minimum 25 % powierzchni terenu winny stanowiæ
tereny zieleni izolacyjnej i krajobrazowej,
 w obrêbie terenu znajduje siê obszar zieleni ekologiczno  krajobrazowej, obejmuj¹ca istniej¹ce zag³êbienie bezodp³ywowe, drzewa i krzewy (oznaczony
na rysunku planu). Dla tego obszaru ustala siê:zachowanie istniej¹cej zieleni, zakaz osuszania terenu,
zakaz odprowadzania wód deszczowych,
 wzd³u¿ po³udniowej i wschodniej granicy terenu 
pomiêdzy granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy (jak oznaczono na rysunku planu)  nale¿y wprowadziæ strefê zieleni izolacyjnej o funkcji krajobrazowej.
Zieleñ winna byæ zró¿nicowana pokrojowo o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 wzd³u¿ pó³nocnej i zachodniej granicy terenu  pomiêdzy granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy (jak oznaczono na rysunku planu)  nale¿y
wprowadziæ strefê zieleni izolacyjnej o funkcji krajobrazowej, aerosanitranej i akustycznej. Zieleñ winna byæ zró¿nicowana pokrojowo o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi. W
strefie zieleni dopuszcza siê sytuowanie wjazdów na
teren 1 PU, reklam, innych elementów ma³ej architektury, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Inne zapisy:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej. Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania obszaru nale¿y przeprowadziæ archeologiczne badania sonda¿owe i ratownicze oraz wykonaæ
dokumentacjê archeologiczno  konserwatorsk¹.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej: wed³ug § 4, oraz:
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 dojazd do terenu od strony drogi nr 2 KL lub 3 KL.
9. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 wed³ug § 5 Uchwa³y.
2. TEREN NR 2 KL
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 2 KL
2. Powierzchnia terenu: 0,3813 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: droga lokalna, o funkcji drogi
gminnej.
Szerokoæ liniach rozgraniczaj¹cych: na odcinku przyleg³ym do drogi istniej¹cej 6 m, na pozosta³ym odcinku 15,00 m.
Szerokoæ jezdni: min. 6 m (2 x 3 m).
Na odcinku przyleg³ym do drogi istniej¹cej dopuszcza
siê rozdzia³ jezdni z pasem rozdzielaj¹cym obejmuj¹cym istniej¹cy drzewostan.
Przekrój szlakowy lub uliczny.
4. Inne zapisy:
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 dla przekroju ulicznego wykonaæ kanalizacjê deszczow¹.
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej. Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania obszaru nale¿y przeprowadziæ archeologiczne badania sonda¿owe i ratownicze oraz wykonaæ
dokumentacjê archeologiczno  konserwatorsk¹.
 dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
3. TEREN NR 3 KL
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 3 KL
2. Powierzchnia terenu: 0,3182 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: droga lokalna
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,00 m.
Szerokoæ jezdni: 6 m (2 x 3 m).
Przekrój uliczny lub pó³ uliczny.
Chodnik dwustronny lub jednostronnym o szerokoci min. 2,00 m wzd³u¿ terenu 1 PU.
Na jezdni dopuszcza siê prowadzenie ruchu rowerowego.
4. Inne zapisy:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej. Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania obszaru nale¿y przeprowadziæ archeologiczne badania sonda¿owe i ratownicze oraz
wykonaæ dokumentacjê archeologiczno  konserwatorsk¹.
 dopuszcza siê sytuowanie parkingów i przejcie
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
4. KARTA TERENU NR 4 K
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 4 K
2. Powierzchnia terenu:0,3850 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren drogi krajowej.
W³¹czenie w linie rozgraniczaj¹ce drogi krajowej.
4. Inne zapisy:
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ obcych, niezwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi oraz obs³ug¹ ruchu, wy³¹cznie w pasach ruchu pieszego i
zieleni.
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej. Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania obszaru nale¿y przeprowadziæ arche-

ologiczne badania sonda¿owe i ratownicze oraz wykonaæ dokumentacjê archeologiczno  konserwatorsk¹.
5. KARTA TERENU NR 5 T
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 5 T
2. Powierzchnia terenu: 0,006 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: lokalizacja trafostacji.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 dopuszcza siê usytuowanie budynku trafostacji na
granicy dzia³ki i w odleg³oci minimum 0,50 m od
granicy.
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
 maksymalna wysokoæ zabudowy: 5 m
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 nie ustala siê.
7. Inne zapisy:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej. Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania obszaru nale¿y przeprowadziæ archeologiczne badania sonda¿owe i ra-townicze oraz
wykonaæ dokumentacjê archeologiczno  konserwatorsk¹
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
 dojazd od drogi 3 KL
§6
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwa³d 
dzia³ki nr 214/5, 214/6, gmina Sztum, w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta i Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu Uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie,
3) Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sztum zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLVII/280/93
Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 listopada 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z Nr 15, poz. 115) wraz z
póniejszymi zmianami w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak
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POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Gminy Miasta Redy
z dnia 14 lutego 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Reda.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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. 82a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2000 r.
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U.
Nr 16, poz. 78 ze zm.), w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia
13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133,
poz. 872 ze zm.) i uchwa³y Nr XXVI/267/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 lutego 2001 r. o zawarciu porozumienia pomiêdzy Gmin¹ Miasto Reda, a Starost¹ Wejherowskim w sprawie prowadzenia przez Gminê Miasto
Reda niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Wejherowskiego, Starosta Wejherowski oraz Rada
Miejska w Redzie zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej
treci:
§1
Starosta Wejherowski powierza, a Rada Miejska w Redzie przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ Powiatu
z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno  budowlanej
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna.
1. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t.j. z 2000 r. Dz. U. 106, poz. 1126 ze zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno  budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nie objêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê (art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
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i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31 ust. 4),
j) zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5)
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w
projekcie budowlanym i wydawanie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na
budowê w przypadku nie usuniêcia w wyznaczonym
terminie nieprawid³owoci (art. 35 ust. 3),
l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê jeli
na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do którego
orzeczono nakaz rozbiórki (art.35 ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie terminu rozbiórki:
a) istniej¹cych obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego u¿ytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych
nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36
ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê
w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów okrelonych w art. 36a ust. 1
(art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 37 ust. 1),
r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê w
sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy w przypadkach okrelonych w art. 36a ust. 2 i art. 37 ust. 1
(art 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz
innej osoby (art. 40),
u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie przepisów art. 42, ust. 1 i 2 w stosunku do budowy lub rozbiórki obiektów innych ni¿ obiekty dla których nie jest
wymagane pozwolenie na budowê (art. 42 ust. 3),
v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych zg³oszeñ (art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
x) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
1. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
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nie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz
u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11
ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art.
15 ust. 2),
c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych, w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne ni¿
wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2
i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
e) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
f) ustalanie w drodze decyzji, op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
g) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10% op³atê, o
której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielene zosta³y wy³¹czone z produkcji
bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, 3
(art. 28 ust. 2),
h) ustalanie podwy¿szonej op³aty rocznej w razie nie
zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych
(art. 28 ust. 3),
i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony
gruntów (art. 33).
III.Z zakresu postêpowania egzekucyjnego w administracji:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991r. Nr 36, poz. 161):
 pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie
egzekucji administracyjnej,
 obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych decyzji, objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
Starosta Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom gminy Reda.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.

§4
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Miejskiej w Redzie z
dnia 2 listopada 1992 r. w sprawie prowadzenia przez
organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu
Rejonowego w Wejherowie (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 34,
poz. 198, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4,
poz. 18, Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428,
z 1993 r. Nr 4, poz. 23, z 1994 r. Nr 40, poz. 206, z 1995 r.
Nr 5, poz. 26 i Nr 5, poz. 98, z 1997 r. Nr 65, poz. 231).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
Wejherowski
G. Szalewski

Burmistrz
Miasta Redy
A. Jaks
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POROZUMIENIE
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
ze zm.), art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ze
zm.) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 295 ze zm.), Zarz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie wykazu chorób zakanych, co do których obowi¹zuj¹ szczególne terminy przy przewozie i ekshumacji zw³ok (M.P. Nr 39/66,
poz. 198), Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska oraz Ministra Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej z dnia 20 padziernika 1972 r. w sprawie urz¹dzania cmentarzy, prowadzenia ksi¹g cmentarnych oraz
chowaniu zmar³ych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 ze zm.)
Starosta Wejherowski  Grzegorz Szalewski
i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie  Ewa
Banasik ustalaj¹, co nastêpuje:
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspó³praca w zakresie wyra¿ania opinii przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w sprawie wydawania przez Starostê Wejherowskiego zezwolenia na sprowadzenie zw³ok
i szcz¹tków z obcego pañstwa i pochowanie ich na terenie powiatu wejherowskiego.
§2
1. Na podstawie niniejszego porozumienia Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie wyra¿a zgodê na
wydawanie przez Starostê Wejherowskiego decyzji ad-
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ministracyjnych na sprowadzenie zw³ok i szcz¹tków z
obcego pañstwa i pochowanie ich na terenie powiatu
wejherowskiego bez wczeniejszego uzyskania opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.
2. Nie odstêpuje siê od opiniowania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 osób zmar³ych na
choroby zakane wymienione w wykazie ustalonym
przez Ministra w³aciwego d/s Zdrowia.
3. Po wydaniu decyzji w sprawie sprowadzenia zw³ok i
szcz¹tków, jeden egzemplarz zostanie przes³any do wiadomoci Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
§3
1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokrelony.
2. Zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej wa¿noci
formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
Stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
4. W drodze umowy stron porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie.
§4
1. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu
dni od dnia ich og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski

Powiatowy Inspektor Sanitarny
E. Banasik
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POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Gminy Miasta Wejherowa
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadan i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Miasta Wejherowa.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 1 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. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zm.), art. 2 ust. 3
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz.U.
Nr 85, poz. 388 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78
ze zm.), w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika
1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracje publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) i
uchwa³y Nr IIIk/XXVI/284/2001 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie powierzenia organom
Gminy Miasta Wejherowa prowadzenia zadan i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty, Starosta Wejherowski
oraz Gmina Miasta Wejherowa zawieraj¹ porozumienie o
nastêpuj¹cej treci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Starosta Wejherowski powierza a Gmina Miasta Wejherowa przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ Powiatu z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
1. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. z 2000 r. Dz. U. 106, poz. 1126 ze zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno  budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nie objêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30
ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1 i
nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31 ust. 4),
j) zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4
i 5)
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci
w projekcie budowlanym i wydawanie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowê w przypadku nie usuniêcia w
wyznaczonym terminie nieprawid³owoci (art. 35
ust. 3),
l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê jeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35
ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych
obiektów budowlanych,
 okrelanie terminu rozbiórki istniej¹cych obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego u¿ytkowania oraz tymczasowych obiektów
budowlanych,
 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d
ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿yt-
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kowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36
ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów ok-relonych w art. 36a
ust. 1 (art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê
w sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy
w przypadkach okrelonych w art. 36a ust. 2 i art.
37 ust. 1 (art 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie przepisów art. 42, ust. 1 i 2 w stosunku do budowy lub
rozbiórki obiektów innych ni¿ obiekty dla których nie
jest wymagane pozwolenie na budowê (art. 42
ust. 3),
v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszeñ (art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
x) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
2. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.):
 z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem lub w³acicielem jest gmina, komunalna osoba prawna lub
inna komunalna jednostka organizacyjna:
a) wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal
warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
3. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz
u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11
ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art.
15 ust. 2),
c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych  w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  na obszarach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klêsk ¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne
ni¿ wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2
i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawie przekazania praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji w przypadku zmiany osoby zobowi¹zanej do rekultywacji gruntów (art. 20 ust. 6),

e) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
f) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
g) ustalanie w drodze decyzji op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
h) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10% op³atê, o
której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleone zosta³y wy³¹czone z produkcji bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, 2 i 3
(art. 28 ust. 2),
i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony
gruntów (art. 33).
4. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991r.
Nr 36, poz. 161):
a) pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie
egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych decyzji, objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
Starosta Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Miasta Wejherowa.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§4
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca
kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzedu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Miasta Wejherowa z dnia
10 lutego 1993 r. w sprawie prowadzenia przez organy
gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 5,
poz. 33, z 1994 r. Nr 40, poz. 211, z 1995 r. Nr 8, poz. 45 i
Nr 16, poz. 80), zmienione uchwa ³¹ Rady Miasta Wejherowa Nr IIK/XXX/367/98 z dnia 24 lutego 1998 r. dotycz¹c¹ czêciowego wypowiedzenia przez Gminê Miasto Wejherowo Porozumienia Kierownika Urzedu Rejonowego
w Wejherowie i Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego
1993 r. w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w
Wejherowie.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z up³ywem czternastu
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dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
Wejherowski
G. Szalewski K.

Gmina
Miasta Wejherowa
Z-ca Prezydenta
Prezydent
Miasta Wejherowa
Miasta
W. Koz³owski
K. Hildebrandt
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POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Gminy Choczewo
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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. 82a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2000 r.
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), art. 2 ust. 3 ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz.U. Nr 85,
poz. 388 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca
1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 1989 r.
Nr 58, poz. 349 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
ze zm.), art. 16 ust. 3 i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19
padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464), art. 6 ustawy z dnia 24
lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz
o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53),
art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U z 1991 r. Nr 7, poz. 24
ze zm.), w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika
1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) i
uchwa³y Nr XXI/157/2001 Rady Gminy Choczewo z dnia
27 lutego 2001 r. w sprawie rozwi¹zania i zawarcia nowego porozumienia ze Starost¹ Wejherowskim w sprawie
powierzenia do prowadzenia organom Gminy zadañ i
kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty, Starosta Wejherowski oraz Rada Gminy Choczewo zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Wejherowski powierza, a Rada Gminy Choczewo przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ Powiatu z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno  budowlanej
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem lub w³acicielem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna, z zastrze¿eniem
pkt 2:

Dziennik Urzêdowy
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1. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. z 2000 r. Dz. U. 106, poz. 1126 ze zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo od
przepisów techniczno  budowlanych (art. 9 ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nie objêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30
ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1 i
nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31 ust. 4),
j)zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5)
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w
projekcie budowlanym i wydawanie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowê w przypadku nie usuniêcia w wyznaczonym terminie nieprawid³owoci (art. 35 ust. 3),
l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê
jeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do
którego orzeczono nakaz rozbiórki (art.35 ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych
obiektów budowlanych,
 okrelanie terminu rozbiórki istniej¹cych obiektów
budowlanych nie przewidzianych do dalszego
u¿ytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych
nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36
ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów okrelonych w art. 36a
ust. 1 (art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
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r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê
w sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy
w przypadkach okrelonych w art. 36a ust. 2 i art.
37 ust. 1 (art 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie przepisów art. 42, ust. 1 i 2 w stosunku do budowy lub
rozbiórki obiektów innych ni¿ obiekty dla których nie
jest wymagane pozwolenie na budowê (art. 42
ust. 3),
v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszeñ (art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
x) qudzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
2. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.):
 wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
1. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 349, ze zm.):
a) przeprowadzanie scalenia gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 3 ust. 1 i 3),
b) przeprowadzanie wymiany gruntów lub odmowa przeprowadzenia (art. 5 ust. 1 i 3),
c) wydawanie postanowienia o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadamianie o tym wszczêciu (art. 7 ust. 1 i 3),
d) przyjmowanie i wyp³acanie dop³at uczestnikom
scalenia w przypadku wydzielenia im gruntów
innej wartoci ni¿ posiadali przed scaleniem (art. 8
ust. 5 i 6),
e) zwo³ywanie zebrania uczestników postêpowania
dla wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku nie wybrania rady w okrelonym terminie
powo³ywanie tej rady z urzêdu (art. 9 ust. 2 i 3),
f) upowa¿nianie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowania projektu scalenia lub wymiany, powo³ywanie komisji doradczej dzia³aj¹cej przy geodecie  projektancie scalania i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców
do tej komisji (art. 10 ust. 1, 3 i 4),
g) rozpatrywanie zastrze¿eñ do uchwalonych zasad
szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowi¹zku stosowania zasad oszacowania okrelonych w art. 11, ust. 2 ustawy
(art. 11 ust. 1),
h) og³aszanie wyników oszacowania gruntów, lasów
oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych
upraw specjalnych objêtych scaleniem (art. 12
ust. 1),
i) rozpatrywanie zastrze¿eñ do dokonanego szacunku (art. 12 ust. 3),
j) zwo³ywanie zebrañ uczestników scalenia w sprawie podjêcia uchwa³y co do zgody na dokonany
szacunek gruntów (art. 13 ust. 2),

Poz. 290

k) rozpatrywanie zastrze¿eñ i wydawanie postanowieñ
o akceptacji szacunku gruntów w przypadku nie
podjêcia uchwa³y, o której mowa w art. 13, ust. 1
(art. 13 ust. 4),
l) wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów cz³onkowi rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, wystêpu-j¹cemu z niej po przeprowadzeniu scalenia (art. 16 ust. 2),
m) zawiadomienie pañstwowego biura notarialnego o
wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian
w stanie w³asnoci nieruchomoci, w trakcie trwania scalenia lub wymiany (art. 21),
n) rozpatrywanie zastrze¿eñ do projektów scalenia
gruntów (art. 24 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (art. 27 ust. 3),
p) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie
nowo wydzielonych gruntów (art. 30),
q) zawiadamianie uczestników scalenia o terminach zebrañ, o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du wyników
oszacowania, o terminie okazania projektu scalenia
gruntu (art. 31).
2. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz
u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11
ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych  w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klêsk
¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne ni¿ wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2 i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawie przekazania praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji w przypadku zmiany osoby zobowi¹zanej do rekultywacji gruntów (art. 20 ust. 6),
e) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
f) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
g) ustalanie w drodze decyzji op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
h) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10% op³atê, o
której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielene zosta³y wy³¹czone z produkcji
bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, 2 i 3
(art. 28 ust. 2),
i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony
gruntów (art. 33).
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3. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464):
a) stwierdzenie  w drodze decyzji  o wyganiêciu u¿ytkowania nieruchomoci oraz przekazywanie mienia
do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (art. 16
ust. 3),
b) nieodp³atne przekazywanie Lasom Pañstwowym
gruntów wchodz¹cych w sk³ad Zasobu w celu zalesienia (art. 24 ust. 4).
4. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53):
 orzekanie o przeniesieniu w³asnoci dzia³ki, jej wielkoci oraz o ustanowieniu s³u¿ebnoci gruntowej na
rzecz w³acicieli budynków po³o¿onych na tych dzia³kach, o ile dzia³ki te wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazanego Pañstwu na podstawie
przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 stycznia
1983 r. (art. 6).
5. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U z 1991 r. Nr 7,
poz. 24 ze zm.):
 orzekanie o przyznaniu na w³asnoæ dzia³ki osobom,
które:
 korzystaj¹ z prawa u¿ytkowania tej dzia³ki z tytu³u
przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu na
mocy dotychczasowych przepisów,
 korzystaj¹ z prawa do bezp³atnego korzystania z
lokalu mieszkalnego i pomieszczeñ gospodarskich
z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu, w myl dotychczasowych przepisów,
 s¹ zstêpnymi w/wym. osób i w³adaj¹ po ich mierci wskazanymi nieruchomociami w zakresie odpowiadaj¹cym uprawnieniom zmar³ych w³acicieli, (art. 118 ust. 4).
III.Z zakresu postêpowania egzekucyjnego w administracji:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161):
 pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej,
 obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych decyzji, objêtych niniejszym
porozumieniem.
§2
Starosta Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom gminy Choczewo.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§4
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
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2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Choczewo z dnia
30 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia przez organy
gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 4,
poz. 27, z 1994 r. Nr 3, poz. 17 i Nr 40, poz. 209, z 1995 r.
Nr 8, poz. 46 i Nr 21, poz. 97, z 1997 r. Nr 29, poz. 87 i
Nr 65, poz. 233), zmienione porozumieniem z dnia 29
grudnia 1998 r. i z dnia 16 marca 1999 r. i z dnia 15 padziernika 1999 r. (nie publikowane).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
Wejherowski
G. Szalewski

Wójt
Gminy Choczewo
T. Gniazdowski
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 26 marca 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Lichnowach w okrêgach wyborczych Nr 1 i 2 przeprowadzonych w dniu 25 marca 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 25 marca 2001 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Lichnowach w okrêgach wyborczych Nr 1 i 2.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Lichnowach w okrêgach wyborczych Nr 1 i 2 wybrano po
1 radnym.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Lichnowach:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 571, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 136 wyborców,
co stanowi 23,8 % uprawnionych do g³osowania,
2) w okrêgu wyborczym Nr 2 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 148, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 78 wyborców,
co stanowi 52,7 % uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Lichnowach potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej
komisji wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgach wyborczych i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych
w okrêgach oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a
nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
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Okrêg wyborczy Nr 1 w którym wybierano 1 radnego

postanawiam

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
132
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  Komitet Wyborczy Zwyciêstwo
98
1) MACHOWIEC Wanda
98
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy Zieloni
34
1) DOMERACKI S³awomir
34
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ Machowiec Wanda z listy Nr 1  Komitet Wyborczy Zwyciêstwo.

zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 17 padziernika 2000 r.
Nr OGD  820/1393-A/4/2000/I/WP 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.

Okrêg wyborczy Nr 2 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
78
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  Komitet Wyborczy Tropiszewo
61
1) HAJNOWSKI Bronis³aw
61
Lista Nr 2  PSL
17
1) GENIBOR Jan
17
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Hajnowski Bronis³aw z listy Nr 1  Komitet Wyborczy Tropiszewo.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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Gdañsk, dnia 30 marca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1393-A/6/2001/I/AR
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 oraz art. 23
ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku z 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 Nr103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 23 marca 2001 r.
Energetyki Cieplnej HALEX"
Spó³ki z o.o. w upad³oci
z siedzib¹ w Dzierzgoniu
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 170383058

UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/196/1393/U/2/98 z dnia 7
padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ z dnia 2 czerwca
1999 r. Nr WCC/196A/1393/U/3/99,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/208/1393/U/2/
98/BK z dnia 7 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹
z dnia 2 czerwca 1999 r. Nr PCC/208A/1393/U/3/99
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE") w dniu 18 padziernika 1999 r.
Nr OGD  820/1393-B/10/99/AR i og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 28 padziernika 1999 r. (Nr 113, poz.1034). Powy¿sza decyzja
zosta³a zmieniona decyzj¹ z dnia 17 padziernika 2000 r.
Nr OGD  820/1393-A/4/2000/I/WP, w której przed³u¿ono
okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 kwietnia 2001 r.
Pismem z dnia 23 marca 2001 r. (znak: L.dz. 38 S/2001)
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z wnioskiem
o ponowne przed³u¿enie terminu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at do dnia 30 czerwca 2001 r., uzasadniaj¹c to trwaj¹c¹ procedur¹ sprzeda¿y przedsiêbiorstwa w trybie art. 113 Prawa upad³ociowego oraz brakiem ostatecznych rozstrzygniêæ co do wy³onienia podmiotu, który bêdzie finalnym w³acicielem i zarz¹dzaj¹cym systemem ciep³owniczym w Dzierzgoniu, co uniemo¿liwia opracowanie nowej taryfy dla ciep³a.
W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowa-nie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezesa URE z dnia
18 padziernika 1999 r. Nr OGD  820/1393-B/10/99/AR,
zmienionej decyzj¹ z dnia 17 padziernika 2000 r. Nr OGD
 820/1393-A/4/2000/I/WP.
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.
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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. Energetyka Cieplna HALEX"
Spó³ka z o.o. w upad³oci z siedzib¹ w Dzierzgoniu
Os. J. Krasickiego 2
82-440 Dzierzgoñ

2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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UCHWA£A Nr XXVI/943/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany stawek czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych w Gminie Miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie 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, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, 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 162, poz. 1126,
Nr 26, poz. 306) w zwi¹zku z art. 26 ustawy z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 120, poz. 787 z
pón. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê z dniem 1 kwietnia 2001 r. nowe stawki czynszu regulowanego dla poszczególnych kategorii mieszkañ.
2. Z dniem 1 kwietnia 2001 r. ulega zmianie za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/509/99 Rady Miasta Gdyni z 29 grudnia 1999 r., który otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y Nr XIV/509/99 Rady
Miasta Gdyni z 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany stawek czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych w
Gminie Miasta Gdyni nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.
§4
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Monitorze Rady Miasta.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXVI/943/01
Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2001 r.

STAWKI CZYNSZU REGULOWANEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII MIESZKAÑ
OBOWI¥ZUJ¥CE OD 1 KWIETNIA 2001 ROKU

Kategorie

Stawka punktowa

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni w z³

I

70 i powy¿ej

4,37

II

69-63

3,93

III

62-54

3,47

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 292

 600 

IV

53-45

2,92

V

44-32

2,56

VI

31-22

1,82

VII

21 i poni¿ej

1,27

Wyszczególnione w tabeli stawki czynszu regulowanego ustalone zosta³y w oparciu o planowan¹ rednioroczn¹ inflacjê za rok 2000 wynoszc¹c¹ ~ca 9%.
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