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509
UCHWA£A Nr XXXII/985/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku  jednostka urbanistyczna B, rejon ul. Zamiejskiej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18, art. 28 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, Nr 109,
poz. 1157) oraz art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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 i 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 88, poz. 485, Nr 62, poz. 718,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku  jednostka urbanistyczna B, rejon ul. Zamiejskiej.
§2
Ustala siê podzia³ terenu na 7 terenów strefowych
(oznaczonych symbolem trzycyfrowym od 001 do 007),
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oraz jego
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca 23 i 33, us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych, itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi handlu
detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, us³ugi gastronomii, us³ugi
³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki,
miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci
przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z
handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji
wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci. Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne
do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej. Dopuszcza
siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa
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np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble itp.
51  funkcje wydzielone chronione wyszczególnione z
nazwy wymagaj¹ce ochrony przed uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które s¹ budowane przez
gminê w ramach zadañ w³asnych lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria itd.) oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty funkcyjne wed³ug uznania.
52  funkcje wydzielone niechronione jak 51 tylko nie
wymagaj¹ce specjalnej ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna strefowa oraz
liniowa wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem
dróg i kolei, plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33.
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.
§3
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce pojêcia:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia u¿ytkowa
zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki.
Powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych) po obrysie pomniejszona
o 10%,
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy:
wysokoæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w
metrach.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1709
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 52 Funkcje wydzielone niechronione: us³ugi
z zakresu owiaty, kultury, opieki zdrowotnej i opieki
spo³ecznej oraz funkcje mieszkalne integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, nie wymienione w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 0,90
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 1000 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 15 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 25%
Linie zabudowy: Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug i
minimum 1,2 stanowiska na 1 mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: wjazd od ulicy nr 006.81 i 007.81
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Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej, gazowe
lub inne niskoemisyjne
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: Do miejskiej kanalizacji deszczowej
w ul. Zamiejskiej.
Z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej po
wstêpnym oczyszczeniu z piasków i osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 30% terenu (lub wydzielonych dzia³ek budowlanych).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Funkcjê mieszkaniow¹ zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowej.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu
na dzia³ki budowlane.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1709
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 2,89 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 52 Funkcje wydzielone niechronione: us³ugi
z zakresu owiaty, kultury, opieki zdrowotnej i opieki
spo³ecznej, sportu i rekreacji, funkcje mieszkalne integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, nie wymienione w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 0,90
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 1000 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 15 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 25%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE

8.

9.
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 W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
ci¹gu pieszo  rowerowego o szerokoci min 3,00
m od ulicy nr 007.81 do granicy wschodniej terenu
(przebieg jak na rysunku planu).
PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
min 15/100 zatrudnionych i min 1,2 stanowiska na 1
mieszkanie.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: wjazd od ulicy nr 006.81 i 007.81
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej, gazowe lub inne niskoemisyjne
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej
w ul. Zamiejskiej. Z placów i parkingów do kanalizacji
deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z piasku i
osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 30% terenu (lub wydzielonych dzia³ek budowlanych).
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a wschodni¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami. Dopuszcza siê sytuowanie zbiorników wód deszczowych.
W obrêbie tego terenu wyklucza siê lokalizacjê
boisk sportowych i parkingów.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Funkcjê mieszkaniow¹ zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowej
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1709
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,690 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 31 Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa.
Us³ugi: do 100% ogólnej powierzchni u¿ytkowej w ob-
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rêbie terenu jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach wolnostoj¹cych.
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹
WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,10
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 300 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 30%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
i min 1,2 stanowiska na 1 mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy 007.81.
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej, gazowe
lub inne niskoemisyjne
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej
w ul. Zamiejskiej. Wody opadowe z placów i parkingów do miejskiej kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z piasków i osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 30% terenu (lub wydzielonych dzia³ek budowlanych).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Funkcjê mieszkaniow¹ zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowej
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami. W obrêbie tego
terenu wyklucza siê lokalizacjê boisk sportowych i
parkingów.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1709
1. NUMER TERENU 00 4
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 52 Funkcje wydzielone niechronione:
obiekty i sieci infrastruktury technicznej, zieleñ, ci¹g
pieszy, ulica dojazdowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, nie wymienione w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 0,10
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 40 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 5 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 30%
Linie zabudowy: Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przejcie
ci¹gu pieszo  rowerowego o szerokoci min 2,00 m
w miejscach oznaczonych na rysunku planu.
8. PARKINGI
Dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: wjazd od ulicy nr 007.81.
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej, gazowe
lub inne niskoemisyjne
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: z budynków: w obrêbie terenu.
Z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej po
wstêpnym oczyszczeniu z piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 20% terenu
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebiegi
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1709
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA: 0,008 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 52 Funkcje wydzielone niechronione, infrastruktura techniczna: trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, poza wymienionymi w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 006.81.
Woda: nie dotyczy
Elektrycznoæ: z sieci niskiego i redniego napiêcia
liniami kablowymi
Gaz: nie dotyczy
Ogrzewanie: nie dotyczy
cieki: nie dotyczy
Wody opadowe: nie dotyczy
Utylizacja odpadów sta³ych: nie dotyczy
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
Dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji w odleg³oci od
granicy minimum 0,5 m.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NR 1709
1. NUMER TERENU: 006
2. POWIERZCHNIA: 0,060 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81 Ulica dojazdowa D 1/2
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4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m.
5. PARKINGI
Dopuszcza siê w zatokach parkingowych
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
 Stawka procentowa 0%.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NR 1709
1. NUMER TERENU: 007
2. POWIERZCHNIA: 0,640 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ulica Zamiejska  ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
Dopuszcza siê w zatokach parkingowych.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
 Stawka procentowa 0%
 Przejcie ci¹gu pieszo  rowerowego o szerokoci
min. 5 m, w miejscu oznaczonym na rysunku planu (od terenu 002.52 do terenu 004.52) przy zastosowaniu rodków technicznych zwalniaj¹cych ruch
samochodowy.
 W ulicy znajduj¹ siê kable telekomunikacyjne.
Wszelkie inwestycje wymagaj¹ uzgodnieñ z Zak³adem Radiokomunikacji i transmisji Telekomunikacji Polskiej S.A.
§5
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna w miecie Gdañsku  jednostki urbanistyczne A, B,H obejmuj¹cego teren po³o¿ony po pó³nocnej stronie ulicy Cha³ubiñskiego (przy kortach) w skali 1:2 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu, stanowi¹ce li-
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nie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 publiczny ci¹g pieszo  rowerowy,
 wlot ci¹gu pieszo  rowerowego,
 przeznaczenie terenu wed³ug klasyfikacji strefowej.
§6
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 okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca
1993 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 18,
poz. 102 z pón. zm.  w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr XX/114/91 z dnia 26 marca 1991 r.,
og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 10, poz. 86
 w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
3) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego obszaru Gdañsk Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹
Miejskiej Rady Narodowej Nr XXXI/181/88 z dnia
28 maja 1988 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989
r. Nr 21, poz. 150 z pón. zm.  w granicach objêtych
ustaleniami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

510
UCHWA£A NR XXXIII/1039/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego £ostowice  rejon ulic wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18, art. 28 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, Nr 109,
poz. 1157) oraz art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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 i 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 88, poz. 485, Nr 62, poz. 718,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego £ostowice rejon ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej w miecie Gdañsku. Obszar objêty planem
ograniczony jest:
 od pó³nocy  ul. wiêtokrzysk¹,
 od wschodu  fragmentem Potoku Kowalskiego oraz
czêciowo granic¹ planu miejscowego £ostowice
Po³udniowe,
 od po³udnia  pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki nr 23/5,
 od zachodu  wschodni¹ granic¹ dzia³ki nr 33.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do
009) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcjonalne:
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33 -us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych, itd.. w ustalonych
planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a
us³ugow¹
Strefa 33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach
propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów,
us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i
gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych,
banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi na zasadzie analogii do
funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa
np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
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Strefa 62  zieleñ dostêpna  parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a
architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z
obiektów nie wymagaj¹cych zgody na budowê jak np.
sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych,
straganów rozstawianych tylko na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela, lub w³adaj¹cego terenem).
Strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo-jezdne.
Strefa 82  drogi i ulice zbiorcze
Strefa 01  wody chronione
§3
Dla potrzeb planu definiuje siê nastêpuj¹ce okrelenia:
1) intensywnoæ zabudowy = powierzchnia ogólna zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b:d, powierzchnia ogólna zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z
wy³¹czeniem tarasów i balkonów,
2) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczaæ maksymalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1.04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, funkcja mieszkaniowa min. 80% pow. u¿. w strefie
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, szeregowa
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  do 0,5
maks. i min. wielk. podz.  min. 800 m2
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 30%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
dla zabudowy jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na
dzia³ce, dla domów mieszkalnych do 4 mieszkañ 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie, dla us³ug 2 miejsca postojowe /100 m2 powierzchni u¿ytkowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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drogi  dojazd od ulicy 007-81, 008-81, 006-81
woda  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ  z proj. sieci 15 kV i 04 kV, w obszarze
przewidzieæ lokalizacjê wolnostoj¹cej stacji transformatorowej wnêtrzowej
gaz  w³¹czenie w projektowany miejski system infrastruktury
ogrzewanie  niskoemisyjne ród³a lokalne
cieki  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej i ulicê Bieszczadzk¹ do kolektora Morena
wody opadowe  o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom, odprowadziæ poprzez projektowany uk³ad kana³ów deszczowych z w³¹czeniem do
potoku Kowalskiego, czêciowe zagospodarowanie
w obrêbie terenu
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg przeznaczenia min. 50% pow. dzia³ki
na pow. biol. czynne (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji o pow. nieutwardzonych)
w tym 15% pow. dzia³ki pod zadrzewienia,
 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ,
 zabezpieczenie zbocza przed erozj¹ i nieskanalizowanym sp³ywem wód opadowych,
 zakaz makroniwelacji.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1. Inne zapisy stanowi¹ce
 obowi¹zuj¹ dachy spadziste  kat nachylenia
min. 30° maks. 50°,
 projekt. sieæ wodoci¹gowa w³¹czona bêdzie
do projektowanej magistrali spinaj¹cej istniej¹ce magistrale Æ 1200 mm w ul. wiêtokrzyskiej i Æ 800 mm zasilaj¹cej zbiorniki Oruñskie
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)
1. NUMER TERENU 002

2. POWIERZCHNIA 3,88 ha
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3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa,
funkcja mieszkaniowa min. 80% pow. u¿. w strefie
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, szeregowa
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  do 0,5
maks. i min. wielk. podz.  min. 700 m2
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 35%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
dla zabudowy jednorodzinnej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce, dla domów mieszkalnych do 4 mieszkañ 1
miejsce postojowe/1 mieszkanie, dla us³ug 2 miejsca
postojowe /100 m2 powierzchni u¿ytkowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd od ulicy 007-81, 008-81
woda  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ  z proj. sieci 15 kV i 04 kV, w obszarze
przewidzieæ lokalizacjê wolnostoj¹cej stacji transformatorowej wnêtrzowej
gaz  w³¹czenie w proj. miejski system infrastruktury
ogrzewanie  niskoemisyjne ród³a lokalne
cieki  poprzez projekt. uk³ad kanalizacji sanitarnej i
ulicê Bieszczadzk¹ do kolektora Morena. Posadowienie domów dostosowaæ do mo¿liwoci grawitacyjnego w³¹czenia przy³¹czy do kana³u kanalizacji sanitarnej w ulicy 007
wody opadowe  o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom, odprowadziæ poprzez projekt.
uk³ad kana³ów deszczowych z w³¹czeniem do potoku Kowalskiego, czêciowe zagospodarowanie w
obrêbie terenu
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg przeznaczenia min. 50% pow.
dzia³ki na pow. biol. czynne (³¹cznie z terenami
ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji o pow. nieutwardzonych) w tym 15% pow. dzia³ki pod zadrzewienia.
 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ
 zabezpieczenie zbocza przed erozj¹ i nieskanalizowanym sp³ywem wód opadowych
 zakaz makroniwelacji
 zachowanie obsadzeñ wzd³u¿ Potoku Kowalskiego,
wymiana drzewostanu w przypadku koniecznoci
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ciêæ sanitarnych, uzupe³nienia z gatunków rodzimych, zabezpieczenie skarpy
 teren miêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy i
skarp¹ nad Potokiem Kowalskim nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 obowi¹zuj¹ dachy spadziste  k¹t nachylenia
min. 30° maks. 50°
 projekt. sieæ wodoci¹gowa w³¹czona bêdzie do
projektowanej magistrali spinaj¹cej istniej¹ce magistrale Æ1200 mm w ul. wiêtokrzyskiej i Æ 800
mm zasilaj¹cej zbiorniki Oruñskie
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych -nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
 zaleca siê rezygnacjê z ogrodzeñ na styku z potokiem Kowalskim
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,06 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, funkcja mieszkaniowa min. 80% pow. u¿. w strefie
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, szeregowa
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  do 0,5
maks. i min. wielk. podz.  min. 1000 m2.
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 30%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
dla zabudowy jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na
dzia³ce, dla domów mieszkalnych do 4 mieszkañ 1 miejsca postojowe/1 mieszkanie, dla us³ug 2 miejsca postojowe /100 m2 powierzchni u¿ytkowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd od ulicy 007-81, 006-81
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woda  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ  z proj. sieci 15 kV i 04 kV
gaz  w³¹czenie w proj. miejski system infrastruktury
ogrzewanie  niskoemisyjne ród³a lokalne
cieki  poprzez projekt. uk³ad kanalizacji sanitarnej i
ulicê Bieszczadzk¹ do kolektora Morena. Posadowienie domów dostosowaæ do mo¿liwoci grawitacyjnego w³¹czenia przy³¹czy do kana³u kanalizacji sanitarnej w ulicy 007
wody opadowe  o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom, odprowadziæ poprzez projekt.
uk³ad kana³ów deszczowych z w³¹czeniem do potoku Kowalskiego, czêciowe zagospodarowanie w
obrêbie terenu
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg przeznaczenia min. 70% pow.
dzia³ki na pow. biol. czynne (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji o pow. nieutwardzonych)
 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania
odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ
 zabezpieczenie zbocza przed erozj¹ i nieskanalizowanym sp³ywem wód opadowych
 zakaz makroniwelacji
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren po³o¿ony w otoczeniu projektowanej ulicy g³ównej. W przypadku stwierdzenia przekroczeñ dopuszczalnego poziomu dwiêku na dzia³kach po³o¿onych
wzd³u¿ trasy  koniecznoæ zastosowania biernych
rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ
akustyczn¹ (wzmocniona stolarka okienna,wzmocniona izolacyjnoæ cian zewnêtrznych).
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 obowi¹zuj¹ dachy spadziste  kat nachylenia
min. 30° maks. 50°
 projekt. sieæ wodoci¹gowa w³¹czona bêdzie do
projektowanej magistrali spinaj¹cej istniej¹ce magistrale Æ 1200 mm w ul. wiêtokrzyskiej i Æ 800
mm zasilaj¹cej zbiorniki Oruñskie
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych -nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych  nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 01 Wody chronione  fragment Potoku Kowalskiego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd od ulicy 007-81, 008-81
woda  nie ustala siê
elektrycznoæ  nie ustala siê
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  powierzchniowo, koñcowy odcinek
Potoku Kowalskiego prze³o¿yæ z w³¹czeniem do proj.
zbiornika retencyjnego nr 2
utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych  nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
 po wschodniej stronie Potoku Kowalskiego (poza
granic¹ opracowania) nale¿y zlokalizowaæ pas
technologiczno-eksploatacyjny dla obs³ugi tego
Potoku
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 z Kana³u Nowej Raduni (bêd¹cego odbiornikiem wód
opadowych) wykonaæ zrzuty odci¹¿aj¹ce do Rzeki Raduni i Op³ywu Mot³awy
 zaleca siê sukcesywn¹ wymianê drzewostanu na skraju potoku na gatunki bardziej wartociowe

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
DLA ULIC I DRÓG
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)

1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ci¹g pieszo-jezdny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom nale¿y odprowadziæ bezporednio
do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji
deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1. Inne zapisy stanowi¹ce
 lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
liniowej

1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 62 zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie wystêpuj¹
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd od ulicy 007-81
woda  nie ustala siê
elektrycznoæ  nie ustala siê
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  powierzchniowo
utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
zachowanie drzewostanu wzd³u¿ Potoku Kowalskiego, zabezpieczenie skarp
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
DLA ULIC I DRÓG
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,41 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 Ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m, jezdnia 6,0 m, obustronne chodniki
5. PARKINGI
parkowanie w zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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10. INNE ZAPISY
10.1. Inne zapisy stanowi¹ce
 lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
liniowej
 zag³êbienie kana³u kanalizacji sanitarnej dostosowaæ do mo¿liwoci w³¹czenia przy³¹czy
z terenu 002 i 003
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
DLA ULIC I DRÓG
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,48 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 Ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m, jezdnia 6,0 m, obustronne chodniki
5. PARKINGI
parkowanie w zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu
 wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1. Inne zapisy stanowi¹ce
 lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
liniowej
 pas technologiczny 8,0 m od magistrali wodoci¹gowej Æ 1200 zlokalizowanej w obszarze 009-82
 przepust pod drog¹ na projektowane prze³o¿enie koñcowego odcinka Potoku Kowalskiego do proj. zbiornika retencyjnego nr 2
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1807
DLA ULIC I DRÓG
(£ostowice  rejon
ulicy wiêtokrzyskiej i Karkonoskiej)
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 poszerzenie istniej¹cej ulicy wiêtokrzyskiej
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 w obszarze zlokalizowana jest magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm, wymagany pas technologiczny 8,0 m po obu stronach
 przepust pod drog¹ na projektowane prze³o¿enie
koñcowego odcinka Potoku Kowalskiego do proj.
zbiornika retencyjnego nr 2
§5
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu  na rysunku planu
okrelono:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) postulowany przebieg wewnêtrznej ulicy dojazdowej.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego.
§7
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañskla z dnia 29
czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 18,
poz. 102).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/1043/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-rejon ul. Madaliñskiego w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18, art. 28 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, Nr 109,
poz. 1157) oraz art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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 i 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 88, poz. 485, Nr 62, poz. 718,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Che³m  rejon ulicy Madaliñskiego w miecie Gdañsku obejmuj¹cy teren dzia³ek o numerach ewid.
631/4, 632/4,633/2, 634, czêæ dzia³ki nr 625/23 obr. 303,
po³o¿ony w rejonie ul. Madaliñskiego 8.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo-jezdne
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia ogólna zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b:d
 powierzchnia ogólna zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczaæ maksymalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu)
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1728
CHE£M rejon ul. Madaliñskiego
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1.06 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 23 wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  maks. 0,5
maks. i min. wielk. podz.  min. 600 m2
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 30%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
min. 2 m. p. na dzia³ce; dla domów mieszkalnych (do
4 mieszkañ) 1 m-ce na mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica Madaliñskiego
woda  w³¹czenie w miejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹ w
ulicy Madaliñskiego
elektrycznoæ  ü w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz 
þ
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej
emisji
cieki  odprowadzenie do kana³u sanitarnego w
ul. Madaliñskiego
wody opadowe  odprowadzenie do kanalizacji deszczowej w ul. Madaliñskiego dopuszcza siê przy odpowiednich warunkach gruntowo  wodnych
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg przeznaczenia min. 50% pow. terenu pod powierzchnie biologicznie czynne (³¹cznie z
terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji o
powierzchniach nieutwardzonych) w tym 15%
pow. ca³oci terenu pod zadrzewienia; w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ wprowadzenie technicznych i nietechnicznych rodków ochrony przed
procesami erozyjnymi; ochronie podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia nieowocowe z dopuszczeniem wycinki pojedynczych drzew w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu z obowi¹zkiem restytucji wyciêtego drzewostanu
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
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nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: liniowych i na wydzielonych dzia³kach; dopuszcza siê trasowanie dróg dojazdowych (szer. min. 10m) i ci¹gów pieszo-jezdnych
(o szer. min. 5,0m);obowi¹zuj¹ dachy spadziste,
symetryczne o k¹cie nachylenia min. 30°
maks. 50°
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 wykonaæ zbiornik retencyjny Nowa £ódzka
oraz z Kana³u Nowej Raduni (bêd¹cego odbiornikiem wód opadowych) wykonaæ zrzuty odci¹¿aj¹ce do rzeki Raduni i Op³ywu Mot³awy
 zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej

³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1728
DLA ULIC I DRÓG
CHE£M rejon ul. Madaliñskiego

§8

1. NUMER TERENU 002 2. POWIERZCHNIA 0.001 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2 -poszerzenie ul. Madaliñskiego
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadziæ do miejskiego uk³adu
kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
§5
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, sporz¹dzony w skali 1:2000, stanowi¹cy za-

§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc w granicach objêtych niniejszym planem:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXI/181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28
maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 21. poz. 150),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹
Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 10, poz. 86) z
póniejszymi zmianami.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/1041/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m  rejon ul. £u¿yckiej 32
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18, art. 28 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, Nr 109,
poz. 1157) oraz art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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 i 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 88, poz. 485, Nr 62, poz. 718,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
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§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Che³m rejon ul. £u¿yckiej 32 w miecie
Gdañsku, obejmuj¹cy teren po³o¿ony w rejonie ul. £u¿yckiej 32, róg ul. Bitwy pod Lenino.
§2
Ustala siê 1 teren (oznaczony symbolem trzycyfrowym
001) wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy
rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem
dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowej infrastruktury technicznej.
Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcjonalne.
Strefa 33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach
propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów,
us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i
gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych,
banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi na zasadzie analogii do
funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci. Urz¹dzenia infrastruktury technicznej
potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa
np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble itp.
§3
Dla potrzeb planu definiuje siê nastêpuj¹ce okrelenia:
1) intensywnoæ zabudowy = powierzchnia ogólna zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b:d,
powierzchnia ogólna zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów
2) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczaæ maksymalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu)
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1729
(CHE£M  rejon ulicy £u¿yckiej 32)
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,002 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabud.  maks. 1,0
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  4,60 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  100%
linie zabudowy  nieprzekraczalne, pokrywaj¹ siê z
liniami rozgraniczaj¹cymi
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi  dojazd od ul. £u¿yckiej i ul. Bitwy pod Lenino
Woda  z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ  z istniej¹cego zasilania
Gaz  z istniej¹cego gazoci¹gu n/c
Ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki  do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
Utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku i wibracji w rodowisku
jak dla zabudowy mieszkaniowej
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
nie ustala siê
§5
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Che³m  rejon ul. £u¿yckiej 32 w miecie Gdañsku, w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
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uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna zatwierdzony uchwa³¹ Nr XX/114/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 26 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1991 r. Nr 10, poz. 86).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXI/346/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie zaliczenia ulic Rzemielniczej i Zbigniewa Herberta do kategorii gminnych dróg publicznych.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 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 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r., poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041)
oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, zm.
Nr 86, poz. 958) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na zaliczenie ulic:
 Rzemielniczej i Zbigniewa Herberta
do kategorii dróg gminnych.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Sopotu do wykonania
niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXV/167/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 lutego 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXIV/162/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy Gardeja na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 91,
poz. 1009) oraz zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041,
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w
Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy Gardeja na rok 2001
w wysokoci
9.957.705 z³otych
na skutek ich zwiêkszenia o kwotê
7.950 z³otych
Szczegó³owy wykaz zmian planu dochodów zawiera
za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy Gardeja na rok 2001
w wysokoci
10.019.705 z³otych
na skutek ich zwiêkszenia o kwotê
7.950 z³otych
Szczegó³owy wykaz zmian planu wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2* do niniejszego protoko³u.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
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UCHWA£A Nr 207/XXV/2001
Rady Gminy Somonino
z dnia 19 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszary dzia³ek
Nr 23/24 i 23/25, dzia³ki Nr 23/27, dzia³ki Nr 23/23 i 24/2,
dzia³ki Nr 98/3 po³o¿onych we wsi Egiertowo.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 do uchwa³y nie publikuje siê.
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Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Somonino, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr IX/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Somonainie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r.
Nr 24, poz. 172, z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
1.1.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, oznaczonego symbolem RF, obejmuj¹cy czêci dzia³ki Nr 23/24 i 23/25 we
wsi Egiertowo o ³¹cznej pow. 2,34 ha przeznacza siê
na cele przemys³u spo¿ywczego i us³ug rzemios³a.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
P, UR  przeznacza siê dla potrzeb przemys³u spo¿ywczego i us³ug rzemios³a.
Zagospodarowanie terenu w zale¿noci od aktualnych
potrzeb. Gabarytów budynków i ustawienia kalenic¹
nie ustala siê. Powierzchni zabudowy nie ustala siê.
Wysokoæ obiektów kubaturowych ograniczyæ do
12,0 m. Linie zabudowy jak na rys planu. 20,0 m od
drogi relacji Egiertowo-Kartuzy o nr ewid. gruntu 28/
2, 10,0 m od projektowanej drogi KD2 i drogi a numerze ewidencyjnym 23/26, 5,0 m od projektowanego pasa drogowego KD1 przeznaczonego na obejcie drogowe wsi Egiertowo drogi krajowej 20.
Nale¿y zachowaæ rów melioracyjny znajduj¹cy siê na
dzia³ce.
ZI  przeznacza siê na pas zieleni izolacyjnej o szerokoci 10,0 m zlokalizowany wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Bezporednia obs³uga terenu wy³¹cznie z projektowanej drogi dojazdowej KD-2. Wyklucza siê bezporednie zjazdy z drogi wojewódzkiej Nr 224.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi wojewódzkiej Nr 224. Szerokoæ poszerzenia w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 5,0 m.
KD 1  przeznacza siê na rezerwê terenu pod lokalizacjê projektowanego objêcia drogowego drogi krajowej 20. Wielkoæ terenu zgodna z rysunkiem planu.
KD 2  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do dzia³ek o nr ewid. 23/23, 23/ 25, 23/22, 24/2.
Szerokoæ jak na rys planu 10,0 m do 34,0 m przy
w³¹czeniu siê do drogi wojewódzkiej nr 224 relacji
Egiertowo-Kartuzy.
1.2.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych , oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê Nr 23/27 we wsi Egiertowo o pow. ok. 1,52 ha, przeznacza siê na cele us³ug
rzemios³a.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UR  przeznacza siê dla potrzeb us³ug rzemios³a 
4 dzia³ki Powierzchnia zabudowy do 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 15% pow. dzia³ki
na zieleñ wysok¹ , zakrzewienia, trawniki i zieleñce.
Budynki o gabarycie 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿
12,0 m. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 22°+45°. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy pomocniczej typu: wiaty, pomieszczenia gara¿o-
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we, budynki gospodarcze. Ustawienia kalenic¹ nie
okrela siê . Rów melioracyjny znajduj¹cy siê na dzia³ce do bezwzglêdnego zachowania.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 20,0 m od drogi o
nr ewid. 28/2 relacji Egiertowo-Kartuzy, 5,0 m od granicy terenu KD1 przeznaczonego na obejcie drogowe drogi krajowej 20, 4,0 m od granic dzia³ki.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Bezporednia obs³uga terenu z projektowanej drogi
dojazdowej KD-2. Wyklucza siê bezporednie zjazdy
na teren z drogi wojewódzkiej Nr 224 relacji Egiertowo-Kartuzy.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi wojewódzkiej Nr 224. Szerokoæ poszerzenia w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 5,0 m.
KD 1  przeznacza siê na pas drogowy projektowanego obejcia drogowego drogi krajowej 20. Wielkoæ
terenu przeznaczonego na pas drogowy drogi krajowej 20 zgodna z rysunkiem planu.
Do czasu realizacji projektowanego obejcia drogowego teren mo¿e byæ wykorzystany dla potrzeb projektowanego rzemios³a bez prawa sta³ej zabudowy.
Ewentualne ogrodzenia bez sta³ych fundamentów.
KD 2  przeznacza siê na projektowany docelowy
dojazd do projektowanych us³ug rzemios³a. Szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu 20,0 m
do 34,0 m. Koniecznoæ skanalizowania rowu znajduj¹cego siê w granicach obszaru przeznaczonego
na dojazd.
1.3.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cego dzia³kê Nr 23/23 we wsi Egiertowo
o pow. ok. 1,75 ha, przeznacza siê na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug rzemios³a.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1 MN, UR  przeznacza siê na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami rzemios³a  9 dzia³ek.
Powierzchnia zabudowy 30% pow. ca³kowitej dzia³ki.
Nale¿y przeznaczyæ 15% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 22°+45° . Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do dróg dojazdowych
KD 1 i KD 2.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej
typu: gara¿, budynek gospodarczy. Linie zabudowy
jak na rys. planu: 6,0 m od drogi KD 1, KD 2, drogi o
numerze ewidencyjnym 25, 4,0 m od drogi KD 4.
2 MN, UR  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemios³a  4
dzia³ki. Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od
drogi KD 2 i drogi o nr ewid. 25, 4,0 m od drogi o nr
ewid. 23/26, 5;0 m od terenu projektowanego obejcia drogowego drogi krajowej 20. Pozosta³e ustalenia jak dla 1MN, UR.
Zasady obbs³ugi komunikacyjnej:
W etapie  do czasu realizacji i obejcia tras¹ drogi
Krajowej Nr 20, wszystkie dzia³ki obs³ugiwane bezporednio przez drogê wewnêtrzn¹ dojazdow¹ o numerze ewidencyjnym gruntu 25 oraz projektowane
ulice KD 1 i KD 2.
Docelowo  po realizacji obejcia tras¹ drogi krajowej Nr 20 w Egiertowie, dzia³ki MH, UR obs³ugiwane
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przez projektowany uk³ad w powi¹zaniu z droga wojewódzk¹ Nr 224.
KD 1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej z
us³ugami rzemios³a. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 10,0 m.
KD 2  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej z
us³ugami rzemios³a. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 8,0 m.
KD 3  przeznacza siê na projektowane obejcie drogowe drogi krajowej 20. Wielkoæ terenu zgodna z
rys. planu. Do czasu realizacji projektowanego obejcia drogowego istnieje mo¿liwoæ zagospodarowania tego terenu dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemios³a, jednak bez
prawa sta³ej zabudowy i stawiania ogrodzeñ na sta³ych fundamentach.
KD 4  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi o nr ewid. 23/26. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 2,0 m.
1.4.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym pianie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, oraz przeznaczanego na cele rezerwy mieszkaniowej oznaczonego symbolem Z.3MN, obejmuj¹cego
czêæ dzia³ki Nr 24/2 we wsi Egiertowo o pow.
ok. 0,72 ha, przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemios³a, oraz
us³ugi rzemios³a, tereny obs³ugi komunikacji samochodowej z wy³¹czeniem stacji paliw, rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne iloci cieków.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN, UR  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemios³a  3 dzia³ki. Powierzchnia zabudowy 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 15% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce, trawniki. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12,0 m nad
pow. terenu do kalenicy. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci 22°+45°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi o numerze ewid. 25. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu:
budynek. gospodarczy, gara¿.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od drogi o nr
ewid. gruntu 25, 8,0 m od terenu projektowanego
obejcia drogowego drogi krajowej 20.
UR, KS  przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a i us³ug
obs³ugi komunikacji, z wykluczeniem stacji paliwowej  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy 30% pow.
ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 15% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce, trawniki.
Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji nie wiêcej ni¿
12,0 m od powierzchni terenu do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci 22o+45o. Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi krajowej relacji Gdynia-Kocierzyna. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów pomocniczych.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 15,0 m od skrajnej
krawêdzi drogi krajowej relacji Gdynia-Kocierzyna,
8,0 m od pó³nocnej granicy dzia³ki, 6,0 m od drogi o
nr ewid. 25, 5,0 m od terenu projektowanego obejcia drogowego drogi krajowej 20.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
W etapie  do czasu realizacji obejcia tras¹ drogi kra-
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jowej Nr 20, wszystkie dzia³ki obs³ugiwane bezporednio przez drogê wewnêtrzn¹ dojazdow¹ o nr ewid.
gruntu 25 oraz projektowane ulice KD 1, KD 2. W uk³adzie etapowym i docelowym skrzy¿owanie drogi krajowej nr 20 z drog¹ lokaln¹ na dzia³ce nr 25 nale¿y
zlikwidowaæ. Minimalna odleg³oæ planowanego zjazdu z drogi lokalnej na dzia³ce 25 do dzia³ki 24/2 
UR, KS w zwi¹zku z likwidacj¹ skrzy¿owania tej drogi
z drog¹ krajow¹ nr 20 w odleg³oci min. 15,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych drogi krajowej nr 20. Powi¹zana komunikacyjne dzia³ki nr 24/2 nale¿y zapewniæ poprzez drogê wojewódzk¹ nr 224 za zgod¹ jej zarz¹dcy.
Docelowo  po realizacji obejcia tras¹ drogi krajowej Nr 20 w Egiertowie, dzia³ki MN,UR obs³ugiwane
przez projektowany uk³ad w powi¹zaniu z drog¹ wojewódzk¹ Nr 224. Dzia³ka UR, KS obs³ugiwana od strony drogi o nr ewid. gruntu 25 w oparciu o by³y odcinek drogi krajowej nr 20.
KD 3  przeznacza siê na projektowane obejcie drogowe drogi krajowej 20. Wielkoæ terenu i powierzchnia wed³ug rysunku planu. Dopuszcza siê tymczasowe u¿ytkowanie terenu. Do czasu realizacji obejcia
drogowego teren mo¿e byæ wykorzystany dla celów
projektowanej zabudowy rzemielniczej bez mo¿liwoci lokalizacji obiektów budowlanych trwale zwi¹zanych z gruntem.
1.5.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
PR, obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 98/3 we wsi Egiertowo o pow. ok. 0,50 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne
iloci cieków.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  2 dzia³ki. Powierzchnia zabudowy 20% pow. ca³kowitej dzia³ki.
Nale¿y przeznaczyæ 15% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce, trawniki. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od pow.
terenu do kalenicy. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedzia³ach 22°+25° oraz
45°+50°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do
drogi powiatowej o nr ewid. gruntu 104/2 relacji Egiertowo-Kamela. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿. Linie
zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od projektowanej
drogi dojazdowej KD, 15,5 m od drogi powiatowej o
nr ewid. gruntu 104/2, 4,0 m od granic dzia³ki.
MN 2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  3 dzia³ki. Adaptacja budynku w budowie z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej. Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od projektowanej drogi dojazdowej KD, 16,0 m, od drogi
powiatowej o nr ewidencyjnym gruntu 104/2 relacji
Egiertowo-Kamela, 4,0 m od granic dzia³ki, 5,0 m od
skrajnego przewodu napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
Pozosta³e ustalenia jak dla MN 1.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji z drogi powiatowej o nr ewid.
gruntu 104,2 relacji Egiertowo-Kamela projektowan¹
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drog¹ KD. Dla budynku istniej¹cego zjazd z drogi powiatowej w miejscu istniej¹cego zjazdu.
KD  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu:
10,0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodociagu wiejskiego na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do systemu kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni scieków w S³awkach. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie
cieków do zbiorników szczelnych z okresowym
wywo¿eniem do oczyszczalni cieków w S³awkach.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych, winny byæ zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Odpady komunalne winny byæ gromadzone oddzielnie od odpadów
po produkcyjnych.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Po utwardzeniu dróg dojazdowych, placów manewrowych wody
nale¿y podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do gruntu.
3. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one
w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoæ od prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bezwzglêdnie winna ograniczyæ siê do granic
w³asnoci (terenów oznaczonych symbolem UR, P,
KS, MH, UR)
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na
terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo
 stan prawny dróg wydzielonych na w/w dzia³kach
powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ liniami rozgraniczaj¹cymi drogi krajowej nr 20,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków
nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed
ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹-

siedztwa drogi
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi powinna byæ
ustalana w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹czniki do uchwa³y oznaczone Nr 1-4 , wykonane w skali
1:500.
Na rysunku planu zastosowana nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji (za³¹czniki 1-4),
b) nieprzekraczalne linie zabudowy (za³¹czniki 1-4),
c) linie podzia³u wewnêtrznego (za³¹czniki 2, 3, 4),
d) tereny zabudowy mieszkaniowej MN (za³¹cznik 4),
e) tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug rzemios³a
MN, UR (za³¹cznik 3),
f) tereny przemys³u spo¿ywczego i rzemios³a P,UR, (za³¹cznik 1),
g) tereny us³ug rzemios³a UR, (za³¹czni 2),
h) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD (za³¹cznik 1,
2, 3, 4).
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ 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 Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmentach objêtym granicami niniejszych zmian
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z póniejszymi zmianami, wymieniony w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodniczacy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela
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UCHWA£A Nr 208/XXV/2001
Rady Gminy Somonino
z dnia 19 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 91/15 po³o¿onej we wsi Wyczechowo.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, 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 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada gminy Somonino uchwala co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino,zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z
dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 24,
poz. 172 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych,oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 91/15 o pow. ok. 2,0 ha
przeznacza siê na teren us³ug rzemios³a,przemys³u spo¿ywczego  zak³adu produkcji spo¿ywczej i us³ug handlu.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UP, P, UH  przeznacza siê na teren us³ug rzemios³a,
przemys³u spo¿ywczego  zak³adu produkcji spo¿ywczej i us³ug handlu.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 25% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce ze
szczególnym uwzglêdnieniem wschodniej czêci dzia³ki.
Gabaryty obiektów kubaturowych nie wiêcej ni¿ 12,0 m
od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do obiektu do kalenicy.Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedzia³ach 22°-25° oraz 45°-50°. Usytuowania obiektów kubaturowych nie ustala siê, winno ono wynikaæ z projektów bran¿owych i planu zagospodarowania dzia³ki.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 15,0 m od projektowanej drogi serwisowej biegn¹cej równolegle do drogi krajowej 220; 10,0 m od po³udniowo-zachodniej i
pó³nocno-zachodniej granicy dzia³ki, 5,0 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
2. Zasady w zakresie komunikacji:
Dojazd do lokalizacji z drogi krajowej nr 20 relacji Kocierzyna-Gdynia zaprojektowanym zjazdem jak na rys.
planu.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi krajowej nr 20 relacji jak wy¿ej.Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu
14,0 m.
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KD1  przeznacza sie na projektowan¹ drogê serwisow¹ obs³uguj¹c¹ dzia³kê Nr 91/15, a tak¿e dzia³ki przylegaj¹ce do tej drogi. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu 15,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
 odprowadzenie cieków  do zbiornika szczelnego
bezodp³ywowego; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nale¿y bezwzglêdnie wszystkie obiekty budowlane pod³¹czyæ do niej. W przypadku lokalizowania przemys³u lub us³ug wodoch³onnych dopuszcza siê lokalizacjê lokalnej oczyszczalni cieków,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
 odpady nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych, winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; odpady komunalne
winny byæ gromadzone oddzielnie od odpadów
poprodukcyjnych;
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Po utwardzeniu dróg dojazdowych, placów manewrowych wody
nale¿y podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do gruntu.
4. Ustalenia inne:
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 zasiêg uci¹¿liwoci z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do
granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni cieków w S³awkach.Na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci
przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi substancjami winny byæ gromadzone w szczelnych,specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na
szczelnej nawierzchni i okresowo opró¿niane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug
rzemios³a, przemys³u spo¿ywczego, us³ug handlu na dzia³ce nr 91/15 we wsi Wyczechowo w gminie Somonino
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali 1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
sposobach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
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c) tereny us³ug rzemios³a, przemys³u, us³ug handlu UR,
P, UH,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
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 Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie
3) umo¿liwiania zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê 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 na rysunku oraz tekcie planu wymienionego w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian
planu,traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z póniejszymi zmianami wymieniony w § 1.
§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 w Somoninie
J. Hudela
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UCHWA£A Nr XXXIII/339/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi
umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), w zwi¹zku z art. 5
ust. 3 i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 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
Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Mieszkaniowy zasób gminy tworz¹ lokale stanowi¹ce
w³asnoæ gminy albo komunalnych osób prawnych lub
spó³ek prawa handlowego utworzonych z udzia³em
gminy, b¹d pozostaj¹ce w samoistnym posiadaniu
tych podmiotów, z wyj¹tkiem towarzystw budownictwa spo³ecznego.
3. Mieszkaniowy zasób gminy nie obejmuje lokali, których w³asnoæ zosta³a wyodrêbniona na rzecz osób
trzecich.
§2
Mieszkaniowy zasób gminy przeznacza siê na:
1) lokale mieszkalne,
2) lokale zamienne,
3) lokale socjalne,
4) lokale chronione.
§3
1. Lokale mieszkalne przeznacza siê dla osób w trudnej
sytuacji mieszkaniowej i materialnej.
2. Za osoby pozostaj¹ce w trudnych warunkach mieszkaniowych uznaje siê osoby mieszkaj¹ce w lokalach,
w których na jedn¹ osobê w rodzinie przypada mniej
ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku osób samotnych 7 m2, a tak¿e osoby zamieszkuj¹ce w pomieszczeniach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi.
3. Za osoby pozostaj¹ce w trudnych warunkach materialnych uznaje siê:
1) w przypadku osób samotnych  osoby, których dochód miesiêczny nie przekracza 50% redniego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê w gospodarce
uspo³ecznionej w kwartale poprzedzaj¹cym zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu,
2) w przypadku rodzin  osoby, których dochód miesiêczny w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny
nie przekracza 30% redniego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê w gospodarce uspo³ecznionej w
kwartale poprzedzaj¹cym zakwalifikowanie osoby do
otrzymania lokalu.
§4
Lokale zamienne mog¹ byæ przyznawane osobom:
1) zajmuj¹cym mieszkania stanowi¹ce w³asnoæ gminy
przeznaczone do rozbiórki, przebudowy lub modernizacji, o ile zakres prac wymaga ich opró¿nienia,
2) przekazuj¹cym dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy.
§5
1. Lokal socjalny mo¿e byæ przyznawany osobom:
1) ¿yj¹cym w niedostatku i znajduj¹cym siê w trudnych
warunkach mieszkaniowych, zgodnie z § 3 ust. 2,
2) pozbawionym mieszkañ wskutek klêski ¿ywio³owej,
katastrofy budowlanej lub po¿aru,
3) uprawnionym do otrzymania lokalu socjalnego na
podstawie orzeczenia s¹dowego.
2. Za osoby ¿yj¹ce w niedostatku uwa¿a siê:
1) w przypadku osób samotnych  osoby, których dochód miesiêczny nie przekracza 40% redniego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê w gospodarce
uspo³ecznionej w kwartale poprzedzaj¹cym zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu,
2) w przypadku rodzin  osoby, których dochód miesiêczny w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny
nie przekracza 20% redniego miesiêcznego wyna-
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grodzenia za pracê w gospodarce uspo³ecznionej w kwartale poprzedzaj¹cym zakwalifikowanie osoby do otrzymania lokalu.

2. Postanowienia pkt 1 nie dotycz¹ najemców lokali socjalnych.
§ 12

§6

Przy obliczaniu dochodu miesiêcznego, o którym
mowa w § 3 ust. 3 i § 5 ust. 2, uwzglêdnia siê wszystkie
dochody okrelone w art. 39 a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 120 poz. 787 z pón. zm.).

1. Lokal chroniony jest placówk¹ specjalistyczn¹, dzia³aj¹ca w strukturach Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rumi, przeznaczon¹ dla osób z zaburzeniami
psychicznymi lub upoledzeniem umys³owym, które
ukoñczy³y 18 rok ¿ycia i utraci³y oparcie w domu rodzinnym lub oparcie to jest niewystarczaj¹ce.
2. O przeznaczeniu lokalu na lokal chroniony decyduje
Zarz¹d Miasta.
3. O zawarciu umowy najmu na lokal chroniony decyduje Komisja do Spraw Mieszkañ Chronionych powo³ana przez kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
4. Nadzór nad lokalami chronionymi sprawuje Kierownik
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej, który wspó³pracuje z Administracj¹ Budynków Komunalnych w
zakresie administrowania.
§7
1. Powierzchnia pokoi w lokalach mieszkalnych i zamiennych winna wynosiæ w przypadku rodzin 5-10 m2 na
jedn¹ osobê uprawnion¹, a w przypadku osób samotnych 7-20 m2.
2. Powierzchniê, o której mowa w ust. 1 podwy¿sza siê o
10 m2, je¿eli w rodzinie jest osoba niepe³nosprawna
poruszaj¹ca siê na wózku.
3. Powierzchnia pokoi w lokalu socjalnym winna wynosiæ w przypadku rodzin 5-7 m2 na jedn¹ osobê uprawnion¹, a w przypadku osób samotnych 7-14 m2.
§8
1. W pierwszej kolejnoci gmina zawiera umowy najmu
z osobami, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
2. Powy¿sze nie dotyczy umów na najem lokali chronionych.
§9
Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
oznaczony z mo¿liwoci¹ jej przed³u¿enia na nastêpny
okres, je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie umowy.

§ 13
1. Lokale mieszkalne, zamienne i socjalne przyznaje siê
na rzecz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu
przez Komisjê Mieszkaniow¹ Rady Miejskiej, z zastrze¿eniem § 14.
2. Projekty list osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z zasobów gminy sporz¹dzane s¹ po przeanalizowaniu wniosków o przyznanie lokalu z³o¿onych w
Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony rodowiska.
3. Projekt listy wywiesza siê do publicznej wiadomoci
na okres 1 miesi¹ca. Ostateczne listy sporz¹dza siê po
rozpatrzeniu wniesionych w tym terminie odwo³añ.
4. Warunki mieszkaniowe wnioskodawców winny byæ
potwierdzone przez wizjê lokaln¹ przeprowadzon¹
przez Komisjê Mieszkaniow¹.
5. Warunki mieszkaniowe i materialne osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu winny byæ ponownie zweryfikowane przed zawarciem umowy najmu i o ile osoba nie spe³nia kryteriów, na podstawie których zosta³a
zakwalifikowana od przyznania lokalu z zasobów gminy, zostaje skrelona z listy, o której mowa w ust. 3.
§ 14
Nie wymagaj¹ umieszczenia na licie, o której mowa
w § 13:
1) osoby, o których mowa w § § 10 i 11,
2) osoby, które ubiegaj¹ siê o lokal zamienny, zgodnie
z § 4 ust. 2, o ile lokal przekazywany na rzecz gminy
ma wiêksz¹ powierzchniê ni¿ lokal zamienny lub
dotychczasowy lokal jest niezbêdny dla gminy,
3) osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,
4) osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, o ile orzeczono eksmisjê z lokalu stanowi¹cego w³asnoæ
gminy,
5) osoby, o których mowa w § 6.

§ 10

§ 15

W przypadku, gdy najemca opuci³ lokal, a pozostali
w nim jego zstêpni, wstêpni, pe³noletnie rodzeñstwo lub
osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym po¿yciu ma³¿eñskim z najemc¹, gmina mo¿e zawrzeæ z nimi
umowê najmu, o ile osoby te zamieszkiwa³y stale z najemc¹ do chwili jego wyprowadzenia siê. Nie dotyczy to
osób, które maj¹ tytu³ prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.

Osoba umieszczona na licie, o której mowa w § 13,
zostaje skrelona z tej listy w przypadku:
1) zawarcia umowy na wykonanie nadbudowy lub zagospodarowanie strychu w budynku stanowi¹cym
w³asnoæ lub wspó³w³asnoæ gminy,
2) samowolnego zajêcia lokalu stanowi¹cego w³asnoæ
gminy,
3) odmowy przyjêcia zaproponowanego przez gminê
lokalu, bez uzasadnionego powodu.

§ 11
1. Je¿eli lokal posiadaj¹cy wspólny korytarz z innym lokalem zostaje opró¿niony, gmina mo¿e przyznaæ go najemcy, który:
 zajmuje lokal posiadaj¹cy wspólny korytarz z lokalem opró¿nionym,
 na bie¿¹co reguluje nale¿noci z tytu³u najmu,
 powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na 1 cz³onka rodziny najemcy jest mniejsza ni¿ 10 m2.

§ 16
1. Najemcom lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy, dokonuj¹cym zamiany lokalu wiêkszego na wolny lokal mniejszy dostarczony przez gminê, przys³uguje ekwiwalent pieniê¿ny w wysokoci 150-krotnoci
czynszu za ró¿nicê powierzchni u¿ytkowej lokali.
2. Podstawê do obliczenia ekwiwalentu stanowi czynsz
obowi¹zuj¹cy w lokalu zwalnianym przez najemcê.
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Przy obliczaniu udzia³u czêci wspólnej poszczególnych
najemców zamieszkuj¹cych na wspólnym korytarzu bierze siê pod uwagê stosunek powierzchni pomieszczeñ
bêd¹cych do wy³¹cznej dyspozycji tych najemców do
sumy powierzchni pomieszczeñ zajmowanych przez
wszystkich najemców na wspólnym korytarzu.

grudnia 2000 r. Nr OGD-820/1309-A/4/2000/I/WP oraz z
dnia 30 kwietnia 2001 r. Nr OGD-820/1309-C/1512/2/2001/
I/DJ, 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.

§ 18

UZASADNIENIE

§ 17

Traci moc uchwa³a Nr XLIX/434/98 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci, zmieniona uchwa³¹ Nr
LV/550/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998 r.
i uchwa³¹ Nr XIV/140/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30
wrzenia 1999 r.
§ 19
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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Gdañsk, dnia 31 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/1309-C/1916/2/2001/I/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 29 maja 2001 r.
Puckiej Gospodarki Komunalnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Pucku
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 191415939
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 15 lutego 2000 r. Nr OGD820/1309-C/8/99/2000/WP, zmienion¹ decyzjami z dnia 29

Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia
15 lutego 2000 r. Nr OGD-820/1309-C/8/99/2000/WP i
og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2000 r. (Nr 21, poz. 110), a
nastêpnie zmieniona decyzjami Prezesa URE z dnia
29 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/1309-A/4/2000/I/WP oraz
z dnia 30 kwietnia 2001 r. Nr OGD-820/1309-C/1512/2/
2001/I/DJ.
Pismem z dnia 29 maja 2001 r. (znak: Ldz. 16/ZEC/01),
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z wnioskiem
o zmianê decyzji z dnia 15 lutego 2000 r. Nr OGD  820/
1309-C/8/99/2000/WP w zakresie okrelonego t¹ decyzj¹,
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a poprzez ustalenie nowego
okresu obowi¹zywania taryfy do dnia 30 czerwca 2001 r.
W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo wskaza³o miêdzy innymi, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy
dla ciep³a, a przed³u¿enie okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy pozwoli na dalsze stosowanie cen i stawek op³at
w niej zawartych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a i zachodzi koniecznoæ dostosowania przed³o¿onego wniosku do przepisów 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), zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie
pozwoli na ich dalsze stosowanie. Jednoczenie przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at nie stoi w sprzecznoci z § 46 rozporz¹dzenia taryfowego.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
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 usta-
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wy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). 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. 47949
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. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Gdañsk, dnia 1 czerwca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/557-C/7/1927/2001/I/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i
art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust 2 pkt 2 lit. a 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 Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 22 maja 2001 r.
Miasta i Gminy Kêpice
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
zak³adu bud¿etowego
p.n.
Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Kêpicach
posiadaj¹cy statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770697447
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 10 listopada 1999 r.
Nr OGD-820/557-C/3/99/KK zmienion¹ decyzj¹ z dnia
29 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/557-C/46/5/2000/I/KK, w
zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹
taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 czerwca 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia
10 listopada 1999 r. nr OGD-820/557-C/3/99/KK i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 listopada 1999 r. (Nr 122, poz. 1076), a nastêpnie zmieniona decyzj¹ z dnia 29 grudnia 2000 r.
Nr OGD-820/557-C/46/5/2000/I/KK.
W powy¿szej decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia
31 maja 2001 r.
Pismem z dnia 22 maja 2001 r. (znak: ZEC L. dz. 76/
2001), Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy do dnia 30 czerwca
2001 r.
W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo wskaza³o miêdzy innymi, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy
dla ciep³a, a przed³u¿enie okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy pozwoli stosowaæ stawki op³at w niej zawarte
do czasu wejcia w ¿ycie nowej taryfy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a i zachodzi koniecznoæ dostosowania przed³o¿onego wniosku do przepisów 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), zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w pierwszej
taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie. Jednoczenie
przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych stawek
op³at nie stoi w sprzecznoci z § 46 rozporz¹dzenia taryfowego.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 519
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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
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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. 47949
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. Zak³ad Energetyki Cieplnej
ul. T. Bielaka 8
77-230 Kêpice
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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