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629
UCHWA£A Nr XVII/149/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 2 lutego 2001 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261,
Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1
lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów o podkatkach
i op³atach lokalowych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ wysokoæ stawej op³aty administracyjnej za
nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe wykonywane przez
gminê:
a) opinia o przeznaczeniu dzia³ki zgodnie z misjecowym
planem zagosapodarowania przestrzennego 
50,00 z³.
b) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich sieci i przy³¹czy liniowych  70,00 z³
c) od sporz¹dzenia testamentu  20,00 z³
d) dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,00 z³
e) dokonanie zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej  25,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdoowym
Województwa Pomorskiego.

630
UCHWA£A Nr XXX/318/2001
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim
z dnia 9 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 365/4,
365/3, 361, 366/2, 366/4, 359/7, 359/8, 366/5, 367/4, 359/4,
366/3, 367/6, 367/5 obrêb 17 po³o¿onych w rejonie ulic
Lubichowska  Pomorska w Starogardzie Gdañskim
bêd¹cego zmian¹ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,. poz. 136) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58,
poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w
Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 365/4, 365/3, 361,
366/2, 366/4, 359/7, 359/8, 366/5, 367/4, 359/4, 366/3,
367/6, 367/5 obrêb 17 po³o¿onych w rejonie ulic Lubichowska  Pomorska w Starogardzie Gdañskim
2. Granice terenu objêtego niniejszym planem obejmuj¹
obszar po³o¿ony w obrêbie geod. nr 17 przedstawio-
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ny na za³¹czniku graficznym  za³. Nr 1  w skali 1:500,
stanowi¹cy integraln¹ czêæ uchwa³y.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ogólnej budynków (tj. suma powierzchni ich kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów)
do powierzchni terenu,
2) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie
budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie wliczaj¹c do wysokoci
budynku akcentów architektonicznych),
3) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona
na rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (zespo³u budynków); okrelone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, zadaszeñ i innych elementów budowli zlokalizowanych na wysokoci co najmniej 2,5 powy¿ej poziomu terenu,
4) teren publiczny teren wyznaczony ustaleniami planu, którego u¿ytkowanie i zagospodarowanie winno zapewniæ ogólnodostêpnoæ,
5) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi typu handel detaliczny,
ekspozycja towarów przeznaczonych do sprzeda¿y,
us³ugi gastronomiczne, hotele i restauracje, us³ugi
krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne,
naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, us³ugi w zakresie prania i czyszczenia, sprz¹tania budynków, agencje turystyczne, us³ugi pocztowo-telekomunikacyjne, porednictwa finansowego,
prawne, medyczne wiadczone poza szpitalami i
obiektami lecznictwa zamkniêtego, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem oraz popraw¹ kondycji fizycznej, us³ugi biurowe i administracyjne np. przedstawicielstwa i administracja jednostek gospodarczych
prowadz¹ce dzia³alnoæ w pomieszczeniach typu
biurowego, lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
6) Funkcje mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska  wymienione w Rozporz¹dzeniu MOZNiL z dnia 14 lipca 1998 r.(Dz. U. Nr 93 poz. 590) w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji.
§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 6 (od 1
do 6) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonymi liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 1.UA
2. Funkcja: teren us³ug obs³ugi administracji
3. Funkcje wykluczone:

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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 wszelkie funkcje mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska
 lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych
Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy do 1,0
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie wyznacza siê
 wjazd na teren  jak na rysunku planu
Zagospodarowanie dzia³ki  parkingi dla obs³ugi terenu:
 zieleñ towarzysz¹ca
Zabudowa istniej¹ca:
 istniej¹cy budynek us³ugowy  administracyjny
(obecnie Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnych)
Kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa istniej¹ca
 istniej¹cy budynek us³ugowy  mo¿liwoæ rozbudowy i nadbudowy istniej¹cego budynku
 wysokoæ zabudowy do 12 m
 poziom posadowienia parteru:  maksymalnie jak
budynku istniej¹cego
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd poprzez ulicê 6KD
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w iloci minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej us³ug oraz 20 miejsc postojowych na 100
zatrudnionych
 lokalizacja miejsc postojowych na terenie dzia³ki
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej Æ 200 w ulicy Lubichowskiej
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do kanalizacji sanitarnej w ulicy Lubichowskiej
 odprowadzenie wód opadowych  do kana³u deszczowego Æ 700/1200 w ulicy Lubichowskiej, z terenów utwardzonych po uprzednim podczyszczeniu
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³o ciep³a na paliwo gazowe lub z sieci miejskiej
 utylizacja odpadów sta³ych
 gromadzenie odpadków do pojemników sytuowanych na terenie w³asnymi
 wywóz na wysypisko miejskie
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wystêpuj¹
Inne uwarunkowania:
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezbêdnych do obs³ugi terenu
 wszelkie prace ziemne musz¹ byæ objête nadzorem archeologicznym

1. Oznaczenie terenu 2.KP
2. Funkcja Teren parkingów  do obs³ugi terenu 4U
3. Funkcje wykluczone:
 wszelkie funkcje mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  nie dotyczy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê podzia³u

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
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 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
 przez teren parkingu nale¿y zapewniæ dojazd do terenu 4U
Zagospodarowanie dzia³ki:
 lokalizacja dojæ pieszych od strony parkingów do
obiektów us³ugowych
 zagospodarowanie zieleni¹ ozdobn¹
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu
pieszego wzd³u¿ ul. Lubichowskiej, jak na rysunku
planu
Zabudowa istniej¹ca:
 nie istnieje
Kszta³towanie zabudowy:
 mo¿liwoæ lokalizacji budki stra¿nika o pow. zabudowy do 15 m2
 dopuszcza siê lokalizacjê parkingów i gara¿y podziemnych
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od ulicy 3KD
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 odprowadzenie wód opadowych  po uprzednim
podczyszczeniu do kana³u deszczowego Æ 700/
1200 w ulicy Lubichowskiej
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy
Pomorskiej
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 teren parkingów projektowaæ ³¹cznie z zieleni¹ w
tym z zieleni¹ wysok¹
Inne uwarunkowania:
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezbêdnych do obs³ugi obszaru planu

6.
7.

8.

9.

1. Oznaczenie terenu 3.KD
2. Funkcja: ulica dojazdowa  ustalenia wg § 4 Zasady
obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu
3. Inne uwarunkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych dla obs³ugi terenu 4U
 odprowadzenie wód opadowych  po uprzednim
podczyszczeniu do kana³u deszczowego Æ 700/1200
w ulicy Lubichowskiej
1. Oznaczenie terenu 4.U
2. Funkcja Teren us³ug komercyjnych, skoncentrowanych
 lokalizacja us³ug nieuci¹¿liwych
3. Funkcje wykluczone:
 wszelkie funkcje mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska
 lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy do 1,4
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu pieszego, jak na rysunku planu
 dojazdy do zaplecza  dostawy towarów od strony
2 KP
5. Zagospodarowanie dzia³ki:
 od strony ci¹gów i placów pieszych jako dojcie do
us³ug, zagospodarowane zieleni¹ i ma³¹ architektur¹

10.

11.

Poz. 630

 od strony dojazdów (komunikacja ko³owa) jako
wjazdy dla zaopatrzenia, parkingi i inne funkcje
zwi¹zane z obs³ug¹ techniczn¹ obiektu
Zabudowa istniej¹ca
 nie istnieje
Kszta³towanie zabudowy:
 budynek wolnostoj¹cy  forma budynku zwi¹zana
z funkcj¹ us³ugow¹
 wysokoæ zabudowy do 12 m
 poziom posadowienia parteru: czêæ us³ugowa do
15 cm
 dopuszcza siê lokalizacjê parkingów i gara¿y podziemnych
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd poprzez ulicê 3KD, od strony terenu parkingu 2KP
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w iloci minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej us³ug oraz 20 miejsc postojowych na 100
zatrudnionych
 lokalizacja miejsc postojowych na terenie wydzielonego parkingu 2KP oraz na terenie 4U
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej Æ 200 w ulicy Lubichowskiej lub Æ 100 w
ulicy Pomorskiej
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do kanalizacji sanitarnej Æ 600 w ulicy Pomorskiej
 odprowadzenie wód opadowych  do kana³u deszczowego Æ 700/1200 w ulicy Lubichowskiej, z terenów utwardzonych po uprzednim podczyszczeniu
 zaopatrzenie w ciep³o  z sieci miejskiej, z istniej¹cego kolektora cieplnego  komory K 07/1 przeniesionej po modernizacji skrzy¿owania ulic Lubichowska  Pomorska
 utylizacja odpadów sta³ych
 gromadzenie odpadków do pojemników sytuowanych na terenie dzia³ki lub terenie 2KP
 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
 wywóz na wysypisko miejskie
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy
Pomorskiej lub w wypadku zapotrzebowania na
wiêksz¹ (ni¿ s¹ mo¿liwoci stacji) moc z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na
terenie w³asnym
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 istniej¹ce drzewa postulowane do ochrony jak na
rysunku planu
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
Inne uwarunkowania:
 dopuszcza siê realizacjê wspólnej inwestycji ³¹cznie z terenem 5U/MN  realizacjê zabudowy jako
jednego obiektu kubaturowego  wymagane wówczas scalenie obu dzia³ek
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury w obrêbie projektowanego ci¹gu pieszego, zwi¹zan¹

Poz. 630
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z koniecznoci¹ jej przesuniêcia w zwi¹zku z przebudow¹ skrzy¿owania
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacji niezbêdnych do obs³ugi terenu
 wymóg zagospodarowania terenu ³¹cznie z terenem
2 KP
 wszelkie prace ziemne musz¹ byæ objête nadzorem
archeologicznym
 w podpiwniczeniu budynku nale¿y zorganizowaæ pomieszczenia ochronne
1. Oznaczenie terenu 5.U/MN
2. Funkcja: teren us³ug komercyjnych z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej  lokalizacja us³ug nieuci¹¿liwych
3. Funkcje wykluczone:
 wszelkie funkcje mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy do 1,2
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu pieszego, jak na rysunku planu
 dojazdy do zaplecza  dostawy towarów jak na rysunku planu
5. Zagospodarowanie dzia³ki:
 od strony ci¹gów i placów pieszych jako dojcie do
us³ug, zagospodarowane zieleni¹ i ma³¹ architektur¹
 od strony dojazdów (komunikacja ko³owa) jako wjazdy dla zaopatrzenia, parkingi i inne funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ techniczn¹ obiektu
6. Zabudowa istniej¹ca:
 istniej¹cy budynek mieszkalny i budynki gospodarcze
7. Kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa istniej¹ca
 istniej¹cy budynek mieszkalny  dopuszcza siê dobudowê czêci us³ugowej jako budynku jednokondygnacyjnego w kierunku granicy dzia³ki z ulic¹ Pomorsk¹, dopuszcza siê lokalizacjê budynku na granicy dzia³ki geod. nr 351/8
 wysokoæ zabudowy do 6m
 mo¿liwoæ zmiany funkcji istniej¹cego budynku na
us³ugow¹
 poziom posadowienia parteru: czêæ us³ugowa do
15 cm
 dopuszcza siê zmianê funkcji istniej¹cego budynku
mieszkalnego na us³ugow¹
 w wypadku realizacji funkcji us³ugowej obowi¹zuje
koniecznoæ rozbiórki istniej¹cych budynków gospodarczych
 zabudowa projektowana (w wypadku rozbiórki istniej¹cego budynku mieszkalnego)
 budynek wolnostoj¹cy  forma budynku zwi¹zana z
funkcj¹ us³ugow¹
 wysokoæ zabudowy do 12 m
 dopuszcza siê lokalizacjê budynku na granicy dzia³ki geod. nr 351/8
 poziom posadowienia parteru: czêæ us³ugowa do
15 cm

8.

9.

10.

11.
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 dopuszcza siê lokalizacjê parkingów i gara¿y podziemnych
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od ulicy 3KD, dopuszcza siê prawoskrêt z
ulicy Pomorskej i wyjazd w prawo na ulicê Pomorsk¹
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w iloci minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej us³ug oraz 20 miejsc postojowych na 100
zatrudnionych
 lokalizacja miejsc postojowych na terenie dzia³ki
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej Æ 100 w ulicy Pomorskiej
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do kanalizacji sanitarnej Æ 600 w ulicy Pomorskiej
 odprowadzenie wód opadowych  do kana³u deszczowego Æ 700/1200 w ulicy Lubichowskiej, z terenów utwardzonych po uprzednim podczyszczeniu
 zaopatrzenie w ciep³o  z sieci miejskiej, z istniej¹cego kolektora cieplnego  komory K 07/1 przeniesionej po modernizacji skrzy¿owania ulic Lubichowska-Pomorska, lub indywidualne ród³o ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 utylizacja odpadów sta³ych
 gromadzenie odpadków do pojemników sytuowanych na terenie dzia³ki
 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
 wywóz na wysypisko miejskie
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy
Pomorskiej
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 istniej¹ce drzewa postulowane do ochrony i do bezwzglêdnej ochrony jak na rysunku planu
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
Inne uwarunkowania:
 dopuszcza siê realizacjê wspólnej inwestycji ³¹cznie z terenem 4U  realizacjê zabudowy jako jednego obiektu kubaturowego  wymagane wówczas
scalenie obu dzia³ek
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i komunikacji niezbêdnych do obs³ugi
terenu
 wszelkie prace ziemne musz¹ byæ objête nadzorem archeologicznym

1. Oznaczenie terenu 6.KD
2. Funkcja: ulica dojazdowa  ustalenia wg § 4 Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu  teren publiczny
3. Inne uwarunkowania:
 odprowadzenie wód opadowych  po uprzednim
podczyszczeniu do kana³u deszczowego Æ 700/1200
w ulicy Lubichowskiej
 istniej¹ce drzewa do bezwzglêdnej ochrony jak na
rysunku planu
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1. Oznaczenie terenu 7.K
2. Funkcja: ulica Lubichowska, droga powiatowa  ustalenia wg § 4 Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru
planu  teren publiczny
3. Inne uwarunkowania:
 odprowadzenie wód opadowych  po uprzednim
podczyszczeniu do kana³u deszczowego Æ 700/1200
w ulicy Lubichowskiej
§4
Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu:
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹ce ulice Lubichowsk¹ i Pomorsk¹ oraz projektowane ulice dojazdowe i ci¹gi piesze.
2. Dopuszcza siê prawoskrêt z ulicy Pomorskej i wyjazd
w prawo na ulicê Pomorsk¹ z terenu 5U/MN
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych, wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, s¹ nastêpuj¹ce:
3 KD  projektowana ulica dojazdowa pe³ni¹ca funkcjê
po³¹czenia terenów us³ug z drog¹ publiczn¹ 06KD
 Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu
 Szerokoæ jezdni 6,0 m, z prostopadle zlokalizowanymi stanowiskami postojowymi o g³êbokoci 5,0 m
 Mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej terenów s¹siaduj¹cych z obszarem opracowania planu
6 KD  projektowana ulica dojazdowa pe³ni¹ca funkcjê
po³¹czenia terenów us³ug z istniej¹c¹ ulic¹ Lubichowsk¹
 Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m
 Szerokoæ jezdni 6,0 m
7 K  czêæ pasa drogowego istniej¹cej ulicy Lubichowskiej
 Projektowany wjazd z ul.Lubichowskiej do ulicy dojazdowej 6KD
 Lokalizacja chodnika pieszego
§6
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki planu w skali
1:500 stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do niniejszej
uchwa³y:
Za³. nr 1  rysunek planu plansza podstawowa, na którym ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice opracowania planu
2) linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania
3) linie zabudowy nieprzekraczalne
4) przebieg ci¹gu pieszego wymagany w urz¹dzaniu i
zagospodarowania terenów
5) wskazane miejsce w³¹czenia terenu opracowania
planu do ulicy Lubichowskiej
6) symbol cyfrowo  literowy  oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi dla których w
tekcie uchwa³y ustanowiono ustalenia szczegó³owe
U  tereny us³ug komercyjnych skoncentrowanych
UA  Teren istniej¹cych us³ug obs³ugi administracji
U/MN  tereny zabudowy us³ugowej, z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej
KP  teren parkingów
KD  teren ulic dojazdowych
K  teren istniej¹cej ulicy Lubichowskiej

§7
Ustala siê dla obszaru planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30 %
§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Starogardu Gdañskiego do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Starogardzie Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Starogard Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§9
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdañski zatwierdzony
uchwa³¹ Nr VIII/51/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 1 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r.
Nr 32, poz. 170 z pón. zm.).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym województwa
pomorskiego, z wyj¹tkiem § 8 pkt 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

631
UCHWA£A Nr XXX/319/2001
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim
z dnia 9 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek geod. 107114 obrêb 13 po³o¿onych w rejonie ul. Kolejowej  Gdañskiej w Starogardzie Gdañskim.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,. poz. 136) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58,
poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r.
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Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Starogardzie Gdañskim
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar ograniczony ulicami
Kolejow¹, Gdañsk¹ w Starogardzie Gdañskim, stanowi¹cy dzia³ki geodezyjne o nr 107, 108, 109, 110,111,
112, 113 i 114 w obrêbie geod. 13.
2. Granice terenu objêtego niniejszym planem obejmuj¹
obszar ok. 4,25 ha, po³o¿ony w obrêbie geod, nr 13,
przedstawiony na za³¹czniku graficznym (za³. nr 1)  w
skali 1:500, stanowi¹cym integraln¹ czêæ uchwa³y.
3. Dla obszaru objêtego planem nie ustala siê zakresu
zawartego w pkt.4 § 2 Uchwa³y Nr XIV/164/99 Rady
Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dn. 21 grudnia 1999
r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu tj. granic i
zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ogólnej budynków (tj. suma powierzchni ich kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów)
do powierzchni terenu,
2) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi typu handel detaliczny,
z wyj¹tkiem handlu samochodami i motocyklami,
us³ugi krawieckie, naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, hotele i restauracje, us³ugi gastronomiczne bez dzia³alnoci rozrywkowej, agencje turystyczne, us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne, porednictwa finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem oraz popraw¹
kondycji fizycznej, us³ugi w zakresie prania, czyszczenia, sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi wiadczone w gospodarstwach domowych, us³ugi administracyjne np. przedstawicielstwa
i administracja jednostek gospodarczych produkcyjnych i us³ugowych prowadz¹ce dzia³alnoæ w pomieszczeniach typu biurowego lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
3) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie
budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury  szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów); ograniczenie
wysokoci nie dotyczy akcentów architektonicznychdominant,
4) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona
na rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (zespo³u budynków), przy czym nie mniej
ni¿ 60% pow. rzutu elewacji frontowej musi tworzyæ
liniê zabudowy; okrelone na rysunku planu linie
zabudowy nieprzekraczalne nie dotycz¹ werand,
wykuszy, balkonów; dopuszcza siê wykraczanie fragmentów zabudowy bêd¹cych gara¿ami wbudowanymi lub dobudowanymi poza ustalone linie zabudowy,
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5) teren publiczny  teren wyznaczony ustaleniami planu, którego u¿ytkowanie i zagospodarowanie winno
zapewniæ ogólnodostêpnoæ, a realizowane na jego obszarze funkcje musz¹ byæ funkcjami u¿ytecznoci publicznej,
6) zabudowa szeregowa  jednorodzinna zabudowa
mieszkaniowa realizowana jako zespó³ budynków charakteryzuj¹cy siê powtarzalnoci¹ modu³ów zabudowy w zakresie bry³y budynku, rozwi¹zañ materia³owych
i kolorystycznych elewacji oraz pokrycia dachów, rodzaju ogrodzeñ od strony ulicy lub terenów publicznych, rodzaju i usytuowania os³on lub pomieszczeñ na
pojemniki na mieci; dopuszcza siê ró¿ne szerokoci
frontów budynków (poszczególnych parcel) o ile jest
to uzasadnione projektem budowlanym sporz¹dzonym
dla ca³ego zespo³u zabudowy; powtarzalnoæ zabudowy nie jest wymagana dla skrajnych modu³ów zespo³u oraz w wypadku, gdy zró¿nicowanie elewacji jest
wynikiem wpisania budynku w teren,
7) kalenica g³ówna dachu  zasadnicza, g³ówna, najd³u¿sza kalenica dachu bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki
spadku; przy czym je¿eli budynek ma wiêcej ni¿ jedn¹
kalenicê o tej samej d³ugoci, za g³ówn¹ przyjmuje siê
najwy¿sz¹ z nich,
8) linia podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki budowlane 
lina na rysunku planu pokazuj¹ca zasady podzia³u terenu, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora.
§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 7 (od 1
do 7) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz na 7 (od 001 do 007) terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 1. MN
2. Funkcja:
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej, z dopuszczeniem zabudowy bliniaczej
lub szeregowej, nie dopuszcza siê lokalizacji towarzysz¹cej zabudowy gospodarczej ani hodowlanej;
dopuszcza siê sytuowanie altan ogrodowych oraz
gara¿y na samochód osobowy  dobudowanych lub
wolnostoj¹cych
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
 podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych
na rysunku planu; dopuszcza siê inny podzia³ na
dzia³ki budowlane w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej szeregowej w po³udniowej czêci
terenu  przy ulicy 002.KD, uzasadniony projektem
zagospodarowania ca³ego terenu 1MN
 intensywnoæ zabudowy do 0,70
 wysokoæ zabudowy  do 10,5 m, dachy dwuspa-
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dowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 35-45°,
po³o¿enie kalenicy g³ównej dachu w zespole zabudowy wzd³u¿ ulicy 002.KD  równolegle do ulicy
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 25% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia:
 przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków (np. Kolejowa 14) stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak dla zabudowy projektowanej

1. Oznaczenie terenu 2.EE
2. Funkcja:
 teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  stacja
transformatorowa elektroenergetyczna 15kV/0,4 kV
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 zabudowa i zagospodarowanie dzia³ki zgodnie z wymogami technicznymi stacji transformatorowej; budynek murowany z dachem dwu lub wielospadowym, dopuszcza siê usytuowanie budynku stacji w
odleg³oci 1,5 m. od granicy terenu nie dopuszcza
siê podzia³u terenu na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:

7. Inne ustalenia:

1. Oznaczenie terenu 3.MW/U
2. Funkcja:
 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzysz¹cej funkcji us³ugowej nieuci¹¿liwej; funkcja us³ugowa nie mo¿e stanowiæ wiêcej jak 40 % powierzchni ca³kowitej zabudowy, liczonej jako suma wszystkich powierzchni w obrysach zewnêtrznych wszystkich kondygnacji
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu;
 podzia³ na dzia³ki budowlane  dopuszcza siê podzia³ na 2 dzia³ki budowlane nie mniejsze ni¿
1500 m2, pod warunkiem zapewnienia dojazdu poprzez drogê 007.KD lub z drogi 002.KD
 intensywnoæ zabudowy do 1,20
 dopuszczalne wysokoci budynków  do 4 kondygnacji nadziemnych pod warunkiem, ¿e wysokoæ
zabudowy nie przekroczy 15,0 m, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 35-45°
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
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 na w³asnym terenie w urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 20 miejsc parkingowych dla mieszkañców
oraz u¿ytkowników us³ug (pracownicy, klienci), dopuszcza siê miejsca parkingowe w kondygnacji piwnicznej lub przyziemiu
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 27% powierzchni dzia³ki na zieleñ oraz rekreacjê (w tym plac zabaw dla dzieci) towarzysz¹c¹
zabudowie
7. Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu pieszego wzd³u¿ granicy z terenem 1.MN w kierunku
dworca PKP
1. Oznaczenie terenu 4.MW/U
2. Funkcja:
 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych w parterach (us³ugi nie powinny stanowiæ wiêcej jak 30%
powierzchni u¿ytkowej ogó³em)
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu
 podzia³ na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê
 intensywnoæ zabudowy do 1,20
 wysokoæ zabudowy  do 4 kondygnacji nadziemnych, przy czym wysokoæ zabudowy  do 15,0 m.,
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 35-45°, po³o¿enie kalenicy g³ównej dachu
 równolegle do ulicy 001.KL
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 25 % powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ ci¹g pieszy zlokalizowany jak na rysunku planu,
umo¿liwiaj¹cy sytuowanie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu, g³ównie kabli energetycznych 
biegn¹cych od stacji 2.EE do terenu 3.MW/U
1. Oznaczenie terenu 5.U
2. Funkcja:
 teren zabudowy us³ugowej, nieuci¹¿liwej, wyklucza
siê funkcje us³ug owiaty, opieki spo³ecznej i ochrony zdrowia; nie dopuszcza siê towarzysz¹cej funkcji
mieszkaniowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu
 podzia³ na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê
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 intensywnoæ zabudowy do 0,90
 wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza siê dachy p³askie
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
 wg § 4
 dojazd dostawczy do terenu  poprzez teren 006.KP
 w wypadku realizacji inwestycji jedynie na terenie
5.U na w³asnym terenie zapewniæ miejsca parkingowe dla u¿ytkowników (pracownicy, klienci) w iloci minimum 10 msc/1000 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
dopuszcza siê miejsca parkingowe w kondygnacji
podziemnej
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 15% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu pieszego w kierunku dworca PKP oraz w kierunku terenu 006.KP i 004.KS
 dopuszcza siê ³¹czne inwestowanie  z terenem
006.KPi 004KS

1. Oznaczenie terenu 6.EE
2. Funkcja:
 teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  istniej¹ca stacja transformatowa
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 dopuszcza siê wymianê obecnej kubatury, dopuszcza siê 100 % zabudowy dzia³ki, dopuszcza siê lokalizacje budynku na granicy terenu
 zasady podzia³u na dzia³ki  nie dotyczy
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:

7. Inne ustalenia:

1. Oznaczenie terenu 7.ZI
2. Funkcja:
 teren zieleni o funkcjach izolacyjno-krajobrazowych,
bez zabudowy kubaturowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 nie dotyczy
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego :

7. Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu pieszego  jak na rysunku planu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹c¹ ulicê  Kolejow¹ (droga powiatowa) oraz
Gdañsk¹ (droga wojewódzka nr 222) oraz projektowane ulice: lokaln¹ 001.KL-A i 001.KL-B oraz dojazdow¹
002.KD.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych,
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 001.KL-A
2. Funkcja:
 projektowana ulica lokalna z wykorzystaniem zainwestowania istniej¹cego dojazdu do dworca PKS
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna 1422 m  jak na rysunku planu, szerokoæ jezdni 6-7 m
dostosowana do ruchu autobusów; dopuszcza siê
budowê zatok postojowych o lokalizacji dostosowanej do zagospodarowania terenów s¹siednich; dopuszcza siê lokalizacjê zatoki przystankowej
 wymagana jest odpowiednia przebudowa zespo³u
istniej¹cego w³¹czenia do ul. Gdañskiej oraz skrzy¿owania ulicy Gdañskiej z ulicami Grunwaldzk¹ i Ks.
Skorupki, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi nr 222.
4. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania
i u¿ytkowania terenu:
 obszar 001.KL-A mo¿e funkcjonowaæ w oparciu o
dotychczasowe rozwi¹zanie komunikacyjne w zakresie w³¹czenia do drogi nr 222 pod warunkiem,
¿e przebudowa istniej¹cego zespo³u w³¹czenia do
ul. Gdañskiej oraz skrzy¿owania ul. Gdañskiej z ulicami Grunwaldzka oraz ul. Ks. Skorupki bêdzie zrealizowana na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi 222 przed po³¹czeniem obszaru 001.KL-A
z obszarem 001.KL-B w jednorodny uk³ad komunikacyjny
1. Oznaczenie terenu 001.KL-B
2. Funkcja:
 projektowana ulica lokalna z mo¿liwoci¹ po³¹czenia z drog¹ 001.KL-A, pod warunkiem przebudowy
istniej¹cego zespo³u w³¹czenia do ul. Gdañskiej oraz
skrzy¿owania ul. Gdañskiej z ulicami Grunwaldzk¹ i
ul. Ks. Skorupki
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna 1422 m  jak na rysunku planu, szerokoæ jezdni 6-7 m
dostosowana do ruchu autobusów; dopuszcza siê
budowê zatok postojowych o lokalizacji dostosowanej do zagospodarowania terenów s¹siednich; dopuszcza siê lokalizacje zatoki przystankowej dla taksówek osobowych
 wymagana jest odpowiednia przebudowa zespo³u
istniej¹cego w³¹czenia do ul. Gdañskiej oraz skrzy¿owania ulicy Gdañskiej z ulicami Grunwaldzk¹ i Ks.
Skorupki, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi nr 222
 wzd³u¿ granicy z terenem 4.MW/U wymagany pas
zieleni wysokiej  szpaler drzew

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Oznaczenie terenu 002.KD
2. Funkcja:
 projektowana ulica dojazdowa dla obs³ugi zespo³u
zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej, zakoñczona
placem do zawracania; dopuszcza siê dojazd do istniej¹cego zespo³u gara¿owego poza obszarem planu  (bezporednio w s¹siedztwie-od strony zachodniej)
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna  jak
na rysunku planu  10-14 m; szerokoæ jezdni 5 m,
wzd³u¿ jezdni dopuszcza siê budowê zatok postojowych, dostosowanych do zagospodarowania terenów
s¹siednich; dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren 3.MW/U i teren 4.MW/U
1. Oznaczenie terenu 003.KS
2. Funkcja:
 teren obs³ugi komunikacji, obecnie  dworzec PKS;
dopuszcza siê ³¹czenie funkcji dworca komunikacji
zbiorczej obs³uguj¹cej obszar miasta i tereny poza
granicami  lokalnej i zamiejscowej
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów kubaturowych o
funkcji us³ugowej, uzupe³niaj¹cej funkcjê podstawow¹  obs³ugê podró¿nych, o funkcji gospodarczejtechnicznej oraz funkcje uzupe³niaj¹ce: np. handel,
gastronomiê, us³ugi administracyjne, finansowe itp.,
funkcje uzupe³niaj¹ce nie mog¹ zajmowaæ wiêcej jak
40% pow. u¿ytkowej budynków obs³uguj¹cych funkcje komunikacyjne, linia zabudowy dla nowych
obiektów lub rozbudowy obecnego dworca  jak na
rysunku planu w zagospodarowaniu terenu zapewniæ minimum 5 % powierzchni przeznaczonej na zieleñ towarzysz¹c¹
1. Oznaczenie terenu 004.KS
2. Funkcja:
 teren obs³ugi komunikacji, projektowany zespó³ pêtli koñcowej autobusów komunikacji zbiorowej lub
teren parkingu
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 dopuszcza siê lokalizacjê wiat przystankowych, niewielkich obiektów kubaturowych zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹, wymagane urz¹dzenie terenu zieleni¹ towarzysz¹c¹; dopuszcza siê wspólne z terenem 006.KP zagospodarowanie i urz¹dzenie terenu
jako parkingu z ewentualnymi przystankami dla komunikacji zbiorowej
1. Oznaczenie terenu 005.KP
2. Funkcja:
 teren wydzielonego parkingu dla samochodów osobowych
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
 nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów kubaturowych
towarzysz¹cych, z wyj¹tkiem ewentualnego pomieszczenia dla obs³ugi parkingu (w wypadku parkingu strze¿onego); w miejscu wskazanym na rysunku planu wymagane urz¹dzenie pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej
1. Oznaczenie terenu 006.KP
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2. Funkcja:
 projektowany parking dla samochodów osobowych
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 dopuszcza siê w³¹czenie do wewnêtrznej drogi manewrowej parkingu dojazdów na zaplecze zabudowy us³ugowej zlokalizowanej na terenie 5.U
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ przejcie piesze do terenu 004.KS oraz towarzysz¹c¹ zieleñ o funkcjach izolacyjno-krajobrazowych;
dopuszcza siê wspólne zagospodarowanie i urz¹dzenie terenów 004.KS i 006KP jako parkingu, z
ewentualnymi przystankami komunikacji zbiorowej
1. Oznaczenie terenu 007.KD
2. Funkcja:
 projektowana ulica dojazdowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m  jak
na rysunku planu; uwzglêdniæ przebieg ci¹gu pieszego w kierunku dworca PKP  jak na rysunku planu
3. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
4. Dopuszcza siê na ulicach dojazdowych (oznaczonych
symbolem KD) wprowadzenie organizacji ruchu oraz
rozwi¹zañ technicznych jak dla strefy zamieszkania, po
uzgodnieniu projektu budowlanego z w³aciwym zarz¹dem dróg.
5. Ustala siê zasady parkowania dla obszaru planu:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  stanowiska postojowe samochodów osobowych dla
potrzeb mieszkañców nale¿y realizowaæ na w³asnych
dzia³kach,
2) stanowiska postojowe dla u¿ytkowników us³ug  nale¿y realizowaæ w granicach w³asnego terenu na parkingach oraz na wydzielonych terenach oznaczonych
w planie symbolami 006.KP i 005.KP, ew. 004KS.
§5
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego po rozbudowie; proj. sieci wodoci¹gowe w ulicach 002KD  dla terenów 1MN, 3MW/U i w
ulicy 001KL  dla terenu 4.MW/U i 5U,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowan¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, z w³¹czeniem do
projektowanych sieci w ulicy Grunwaldzkiej i dalej
w ul. Aleja Wojska Polskiego, do istniej¹cej oczyszczalni miejskiej,
3) odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
dróg, placów, parkingów poprzez projektowan¹ sieæ
kanalizacji deszczowej miejskiej, do istn. sieci w ul.
Kolejowej i do proj. sieci w ul. Grunwaldzkiej, proj.
sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 001KL, 002KD.
Przed odprowadzeniem wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z obszaru dworca PKS
(003.KS), z terenu 004.KS i parkingów konieczne jest
ich skierowanie do odstojnika i separatorów olejów,
4) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci miejskiej cieplnej, po
modernizacji istn. kot³owni przy ul. Aleja wojska Pol-
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5)
6)

7)
8)

9)

skiego i rozbudowie sieci cieplnej w ul. Grunwaldzkiej,
wariantowo  z istn. kot³owni miejskiej przy ul. Wybickiego,
zaopatrzenie w gaz  dla celów bytowych  z istn. sieci
miejskiej po jej rozbudowie,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie obszaru
planu przez linie kablowe redniego napiêcia SN 15kV,
kable nn projektowane z istniej¹cej oraz projektowanej stacji transformatorow¹ (teren 6.EE oraz 2.EE);
owietlenie terenu liniami kablowymi prowadzonymi
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic; realizacja zagospodarowania wymaga usuniêcia kolizji z istn. liniami energetycznymi, likwidacji zbêdnych odcinków oraz
przebudowy i dostosowania linii kablowych do stanu
projektowanego,
telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych sieci,
gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów sta³ych 
do pojemników umo¿liwiaj¹cych segregacjê odpadów,
wywóz w sposób zorganizowany na miejskie wysypisko odpadów,
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  osady
ropopochodne z separatora olejów oraz inne odpady
ropopochodne nale¿y przekazywaæ do zagospodarowania do zak³adu zajmuj¹cego siê unieszkodliwianiem
tego typu odpadów, posiadaj¹cego zezwolenie na usuwanie tych odpadów, w tym transport, na ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie (wg ustawy z dn. 27
czerwca 1997 r. o odpadach  art. 11 pkt.3).
§6

1. Terenami dla realizacji celów publicznych w obszarze
planu s¹ tereny: ulic i dróg lokalnych i dojazdowych
001.KL-A, 001.KL-B, 002.KD i 007.KD oraz tereny zieleni 7.ZI.
2. Ustala siê dla obszaru planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 0 %.
§7
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:500 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y: za³. nr 1  rysunek planu, na którym ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym linie
rozgraniczaj¹ce ulic, dróg
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej (tereny EE)
4) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki budowlane
5) linie zabudowy nieprzekraczalne
6) przebieg ci¹gu pieszego, przejcia wymaganego w
urz¹dzeniu terenu
7) wymagany pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej
8) symbole cyfrowo  literowe  oznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których
w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³owe; cyfra oznacza nr kolejny porz¹dkowy od 1 do 7,
dla terenów komunikacyjnych ustalono nr kolejne
od 001 do 007; litery  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê, przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
terenu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) U  teren zabudowy us³ugowej
c) MW/U  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us³ug towarzysz¹cych
d) ZI  teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej
e) EE  teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  zaopatrzenia w energie elektryczna  teren stacji transformatorowej
f) KS  teren obs³ugi komunikacji
g) KL  teren ulic lokalnych
h) KD  teren ulic dojazdowych
i) KP  teren wydzielonych parkingów
§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Starogardu Gdañskiego do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Starogardzie Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Starogard Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§9
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdañski zatwierdzony
uchwa³¹ Nr VIII/51/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 1 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r.
Nr 32, poz. 170 z pón. zm.).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

632
UCHWA£A Nr XXXI/333/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 20 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia obwodów
g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
Na podstawie art. 29, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499) oraz w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1
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ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z
1998 r. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.)  Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê na terenie miasta Starogardu Gdañskiego 23
obwody do g³osowania w wyborach do Sejmu i Senatu, zarz¹dzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na dzieñ 23 wrzenia 2001 r.
2. Ustala siê numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych stanowi¹cych za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.

§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
2. Uchwa³a podlega przekazaniu do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku.
3. Uchwa³a podlega równie¿ og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez zamieszczenie og³oszeñ w
lokalnej prasie oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicach og³oszeñ miasta Starogardu Gdañskiego.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XLV/337/1997 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 14 sierpnia 1997 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXI/333 /2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 20 czerwca 2001 r.

Numer
obwodu

Granice obwodu g³osowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1.

al. Wojska Polskiego, Grunwaldzka

Przedszkole Nr 3
al. Wojska Polskiego 8b
Tel. 562-49-67

2.

Bociania, D¹bka, Dobrzañskiego-Hubala, Dominika, Go³êbia,
Kalinowskiego, Kleeberga, Kutrzeby, Krucza, Niemojewskiego, Obroñców Poczty Gdañskiej, Pawia, Pola, Rogali, Starzyñskiego, Stolarska, Sucharskiego, wiêtojañska, Unruga,
Zamenhofa, ¯abia, ¯urawia

Zespó³ Szkó³ Publicznych
ul. Dominika 32
Tel. 562-30-50

3.

Derdowskiego, Grzybka, Kocborowska, Kryzana, Kwiatowa,
£¹kowa, Nagórskiego, Poprzeczna, Sadowa, Skarszewska
bez n-ru 2, ¯ytnia

Dyrekcja Szpitala
ul. Skarszewska 7
Tel. 562-06-00

4.

Brzozowa, Ceynowy, Dmowskiego, Gdañska, Kochanki,
Kochanki-Lenictwo, Kochanki-Stra¿nica Kolejowa, Kolejowa,
Ko³³¹taja, Legionów, Lena, Pó³nocna, Skorupki, S³owackiego, Wybickiego

Szko³a Podstawowa Nr 3
ul. Wybickiego 17
Tel. 562-28-30

5.

Gimnazjalna, Hallera, Mickiewicza, Osiedlowa, Sikorskiego,
Skarszewska nr 2, w. El¿biety

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
ul. Gen. Hallera 34
Tel. 562-29-03

6.

Buchholza, Curie-Sk³odowskiej, Iwaszkiewicza, Korczaka,
Krasickiego, Lipowa, Majowa, Traugutta, Wiosenna, Zielona

Publiczne Gimnazjum Nr 2
ul. Traugutta 2
Tel. 562-22-28

7.

Basztowa, Boczna, Browarowa, Chojnicka, Kana³owa, Kellera,
Kiliñskiego, Kozia, Krótka, Krzywa, Mostowa, Norwida, Olimpijczyków Starogardzkich, Owidzka, Paderewskiego, Plac 16
Dywizji, Plac Koszarowy, Podgórna, Przy M³ynie, Rycerska,
Rynek, Sambora, Sobieskiego, Spichrzowa, Szewska, Tczewska, Wodna, Zajezdna

Dom Rzemios³a
ul. Chojnicka 2
Tel. 562-23-69

8.

Asnyka, Droga Owidzka, Hermanowska, Heweliusza, Ja-

Orodek Szkolno-Wychowawczy
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b³owska, Jaszczurkowców, Kociuszki, Pelpliñska, Pilara, Prusa,
Przedmiecie, Przejezdna, Sychty, Winiowa

ul. Kociuszki 65
Tel. 562-22-69

9.

Farmaceutów, Konopnickiej, ul.Kopernika, Orzeszkowej, Sienkiewicza

Szko³a Podstawowa Nr 4
Al. Jana Paw³a II 4
Tel. 562-20-81

10.

al. Jana Paw³a II, B¹dkowskiego, osiedle 800-lecia, Wróblewskiego, ¯eromskiego

Starogardzkie Centrum Kultury
Al. Jana Paw³a II 3
Tel. 561-29-45 lub 561-29-69

11.

Pomorska, ul. Szumana, osiedle Szumana

Starogardzka Telewizja Kablowa
ul. Pomorska 11
Tel. 562-59-59

12.

osiedle Kopernika do n-ru 15

Przedszkole Nr 5
Al. Jana Paw³a II 8
Tel. 562-43-04

13.

osiedle Kopernika od n-ru 23

Spó³dzielczy Dom Kultury
ul. Reymonta 1
Tel. 562-89-40

14.

aleja Armii Krajowej, Abrahama, Andersa, Bohaterów Monte
Cassino, Cesarza, Che³moñskiego, Cicha, Darowana, Gryfa Pomorskiego, Kleszczyñskiego, Kraziewicza, Maczka, Matejki,
Obroñców Wybrze¿a, Okulickiego, osiedle Nad Stawem, Po³udniowa, Rataja, Rodziny Czosków, Rolna, S³oneczna, Staszica,
Stefañskiego, Szornaka, Witosa

Publiczne Gimnazjum Nr 1
al. Jana Paw³a II 10
Tel. 562-87-93

15.

Blocka, Bohaterów Westerplatte, Braterska, Bukowa, D¹browPrzedszkole Nr 4
skiego, Dêbowa, Drzyma³y, Dzier¿onia, Grabowa, Jaworowa, Je- ul. Reymonta 7
sionowa, Jod³owa, Kalinowa, Kasprzaka, Kociewska, Korytybska, Tel. 562-81-78
Lange, Leszczynowa, Lubichowska, Ogrodowa, Piesika, Przodowników Pracy, Reymonta, Rodzinna, Skona, Sosnowa, wierkowa, Tulipanów, Wierzbowa, ¯wirki i Wigury

16.

aleja Niepodleg³oci, Okrê¿na, osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodleg³oci

Przedszkole Nr 10
os. 60-lecia 8
Tel. 562-85-72

17.

Balewskiego, Bilikiewicza, Droga Nowowiejska, Jacobsonów, Kopicza, Maja, osiedle Konstytucji 3 Maja, Schwabe, Szpitalna,
Zblewska

Przedszkole Nr 8
os. Konstytucji 3 Maja 15
Tel. 562-99-00

18.

Bohaterów Getta, Borówkowa, Brejskiego, Broniewskiego, Dolna, Górna, Jagodowa, Je¿ynowa, Juranda ze Spychowa, Malinowa, Nierzwickiego, osiedle Nad Jarem, osiedle Piastów, Poziomkowa, Przanowskiego, Sêdzickiego, Szturmowskiego, Wiejska,
Zbo¿owa, Zachodnia

Szko³a Podstawowa Nr 1
ul. Zblewska 18
Tel. 562-96-09

19.

2 Pu³ku Szwole¿erów, Bajana, Chopina, Dzia³kowa, Harcerska,
Jagie³³y, Magazynowa, Murarska, Orliñskiego, Parkowa, Piaskowa, Pi³sudskiego, Polna, Rzeczna, Skalskiego, Skar¿yñskiego,
Sportowa, ciegiennego

Publiczne Gimnazjum Nr 3
ul. Szwole¿erów 4
Tel. 562-99-02

20.

Obwód zamkniêty: Szpital Rejonowy

Szpital w. Jana
ul. Balewskiego1
Tel. 562-30-31

21.

Obwód zamkniêty: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Szpital, ul. Skarszewska 7
Tel. 562-06-00

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 633

 1256 

22.

Obwód zamkniêty: Dom Pomocy Spo³ecznej im. w. El¿biety

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Hallera 27
Tel. 562-50-91

23.

Obwód zamkniêty: Areszt ledczy

Areszt ledczy
ul. Kociuszki 30a
Tel. 562-30-93 lub 562-30-94
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Milewski

633

§1

UCHWA£A Nr XXXI/198/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 27 czerwca 2001 r.

1. Na terenie Gminy Kolbudy Górne tworzy siê cztery sta³e
obwody g³osowania.
2. Granice, numery obwodów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

w sprawie: ustalenia granic i numerów sta³ych obwodów g³osowania oraz okrelenia siedzib Obwodowych
Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kolbudy Górne.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz 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, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr
89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009
i Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy
Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:

§2
Traci moc uchwa³a Zarz¹du Gminy Kolbudy Górne
Nr 48/98 z dnia 21 sierpnia 1998 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Widomski

Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXI/198/2001
z dnia 27 czerwca 2001 r.

Numer
obwodu
1.

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Komisji Wyborczej

Kolbudy  ulice: M³yñska, Reknicka, Przemys³owa
Tysi¹clecia Plac Kaszubski, Starom³yñska, Wy¿ynna,
Wybickiego od nr 1 do 13 i od 2 do 34, wierkowa
Na Skarpie, Krótka, Modrzewiowa, Osiedle Leników,
Dworcowa, Lena, Raduñska, Na Wzgórzu, Górna, Polna,
Topolowa, So³ectwa: Babidó³, Nowiny, Czapelsko, £apino

Gminny Orodek Sportu
i Rekreacji w Kolbudach
ul. Starom³yñska 1

2.

Kolbudy  ulice: Wojska Polskiego, £ukowa, Osiedlowa
Ukona, Boczna, Na Piaskach, Tartaczna, Spacerowa,
Bukowskiego, Wêdkarska, Adama Wa¿nego, Skrzatów,
Wybickiego od nr 15 do 45 i od 36 do 58
So³ectwa: Lublewo, Bielkowo

Zespó³ Kszta³cenia Gimnazjalnego
i Podstawowego
w Kolbudach
ul. Wybickiego 33

3.

So³ectwa: Bielkówko, Prêgowo, Ostró¿ki, Lisewiec
Buszkowy

Szko³a Podstawowa w Prêgowie
ul. Brzozowa 1

4.

So³ectwa: Kowale, Otomin, Jankowo, B¹kowo

Gminne Przedszkole w B¹kowie
ul. Wybickiego 1

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
R. Widomski
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UCHWA£A Nr 257/XXXII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie podzia³u Gminy Gniewino na obwody g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych dla wyboru Rady
Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.)
oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499) i w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), na wniosek
Wójta Gminy Gniewino Rada Gminy Gniewino uchwala,
co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Obwód Nr 4 wymieniony w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y tworzy siê dla potrzeb wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w 2001 roku.
§2
Informacje o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, dla danych
wyborów, podaje w formie obwieszczenia do publicznej
wiadomoci Wójt Gminy Gniewino.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr 181/XXIII/2000 Rady Gminy
Gniewino z dnia 24 sierpnia 2000r. w sprawie podzia³u
Gminy Gniewino na obwody g³osowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyboru Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego.

§1

§5

1. Dokonuje podzia³u Gminy Gniewino na sta³e obwody
g³osowania, ustala ich granice, numery oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych dla wyboru Rady
Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego (za³¹cznik do uchwa³y).

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 257/ XXXII /2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 czerwca 2001 r.

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Bychowo, Gniewinko, Gniewino, Perlino,
Strzebielinko, Toliszczek

2.

Chynowie, D¹brówka, Dêbina, Jêczewo,
Samorz¹dowe Gimnazjum
Kostkowo, Lisewo, £êczyn Dolny, Mierzynko,
im. Ks. Stanis³awa Galasa
Merzyno, P³aczewo, Salinko, Salino, S³uszewo, w Kostkowie
Tadzino

3.

Czymanowo, Nadole, Opalino

wietlica OSP w Nadolu

4.

Strzebielinek

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzebielinku

5.

Rybienko, Rybno

wietlica Wiejska w Rybnie
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UCHWA£A Nr XXXI/1032/01
Rady Miasta Gdyni
z 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w podziale na obwody g³osowania,
ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.

Szko³a Podstawowa
im. Gabriela Narutowicza
w Gniewinie

Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w zwi¹zku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 46, poz. 499) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 5226/98/II Zarz¹du Miasta Gdyni z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 635

 1258 

komisji wyborczych (MRMG Nr 18, poz. 242) § 1 otrzymuje brzmienie:
Tworzy siê na obszarze Miasta Gdyni 113 obwodów
g³osowania.
§2
Za³¹cznik do uchwa³y, o której mowa w § 1,okrelaj¹cy podzia³ Miasta Gdyni na obwody g³osowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXI/771/00 Rady Miasta Gdyni
z 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (MRMG Nr 33, poz. 262).
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXI/1032/01
Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2001 r.

Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Botnicka, Fiñska, Kurpiñskiego, Lniana, Morska numery od 359 do
koñca nieparzyste, Owsiana, Sibeliusa, Stokowskiego

Zespó³ Szkó³ Chemicznych
ul. Chyloñska 237
tel. 623 67 53

2

Chyloñska numery od 253 do koñca nieparzyste, Jêczmienna,
Morska numery od 216 do koñca parzyste, S³omiana

Zespó³ Szkó³ Nr 9
ul. Chyloñska 227
tel. 782 11 51

3

Chmielna, Chyloñska numery od 220 do koñca parzyste i od 229
do 251 nieparzyste, Grochowa, Janowska, Konopiana, £ubinowa,
Rzepakowa, Sienna

Zespó³ Szkó³ Chemicznych
ul. Chyloñska 237
tel. 623 67 53

4

Chyloñska numery od 144 do 218 parzyste, numer 171C i od 173
do 227 nieparzyste, Cisowska, Handlowa, Hutnicza numery od 34
do koñca parzyste i od 33 do koñca nieparzyste, Kotlarska, Kowalska, Malarska, Murarska, Piaskowa, Pó³nocna numery 2, 6A, 8a, 8B
parzyste i 1A, 1C, 3D, 11 nieparzyste, lusarska, ¯ytnia, ¯wirowa

Zespó³ Szkó³ Nr 9
ul. Chyloñska 227
tel. 782 11 51

5

Kcyñska numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste,
Morska numer 214., Po³udniowa wszystkie numery parzyste,
Szubiñska

Klub GSM Remus
ul. Chyloñska 191
tel. 623 67 40

6

Kcyñska numery od 12 do koñca parzyste i od 15 do koñca
nieparzyste, Mylna, S³owicza, Zbo¿owa

Przedszkole Nr 32
ul. Kcyñska 6
tel. 623 63 43

7

Berberysowa, Bzowa, Chabrowa numery od 62 do 66 parzyste,
Czeremchowa, Jaminowa, Je¿ynowa, Makowa, Malinowa, Orla,
Tarninowa, Wiklinowa, ¯urawia

Szko³a Podstawowa Nr 16
ul. Chabrowa 43
tel. 623 86 35

8

Borowikowa, Chabrowa numery od 68 do koñca parzyste i od 63
do koñca nieparzyste, Rydzowa

Szko³a Podstawowa Nr 16
ul. Chabrowa 43
tel. 623 86 35

9

B³awatna, Chabrowa numery od 2 do 60 parzyste i od 1 do 61
nieparzyste, Ja³owcowa, Jaskó³cza, Jastrzêbia, Marszewska, Pawia,
Pusta, Sêpia, Sokola

Przedszkole Nr 46
ul. Pusta 9
tel. 623 82 80

Bobrowa, Demptowska, Gulgowskiego, Kartuska numery od 100
do koñca parzyste i od 93 do koñca nieparzyste, Rybiñskiego, Sakowicza, Skarbka, Wilcza, Zwierzyniecka

Przedszkole Nr 21
ul. Demptowska 42
tel. 623 89 28

10

 1259 

Poz. 635

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

11

Kartuska numery od 61 do 91 nieparzyste, Krokowska, Raduñska,
Swarzewska

Kolegium Miejskie
ul. Raduñska 21
tel. 623 04 52

12

Che³miñska, Helska, Kartuska numery od 30 do 98 parzyste i od 19
do 59 nieparzyste, £ebska, Masztowa, Morska numery od 349 do 357
nieparzyste, Pontonowa, Wiolarska

Szko³a Podstawowa Nr 40
ul. Rozewska 33
tel. 623 25 88

13

Morska numery od 265 do 347 nieparzyste, Rozewska

GSM Klub Osiedlowy
ul. Rozewska 1
tel. 623 03 41

14

Gniewska numery od 16 do 24 parzyste i wszystkie nieparzyste

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5
ul. Wejherowska 55
tel. 623 12 27

15

Agrestowa, Ananasowa, Bananowa, Brzoskwiniowa, Chyloñska numery
od 114 do 142 parzyste i od 133 do 169 nieparzyste i numer 171,
Cytrynowa, Czereniowa, Gospodarska, Gruszkowa, Jab³kowa, Kartuska
numery od 2 do 28 parzyste, Krzywa, Morelowa, Morska numery
od 202 do 212 parzyste, Palmowa, Po³udniowa wszystkie numery
nieparzyste, Plac Dworcowy, Pomarañczowa, Porzeczkowa, Pó³nocna
numery 2A, 2B, 2C, 6, 10, 26 i od 30 do 40 parzyste i 1B, 1B/2, 3A, 3C,
3E i od 5 do 9, 13, 121 nieparzyste, Przemys³owa, Pustki, liwkowa,
wiecka, Ustronie, Winiowa

Zespó³ Szkó³ Nr 3
ul. Gospodarska 1
tel. 623 67 45

16

Chyloñska numery od 96 do 112 parzyste i od 91 do 131 nieparzyste,
Ognisko Wychowawcze
Dachnowskiego, Gniewska numery od 26 do koñca parzyste, Hutnicza
ul. Wejherowska 65
numery od 18 do 32 parzyste i od 17 do 31 nieparzyste, Kartuska nume- tel. 667 40 89
ry od 1 do 17 nieparzyste, Krzywoustego numery od 5 do koñca nieparzyste i od 2 do 22 parzyste, Nowodworskiego, Orzechowa, Osowska,
Pucka numery od 2 do 110 parzyste i od 1 do 125 nieparzyste, Starogardzka wszystkie numery parzyste, Wawrzyniaka, Wejherowska numery
od 48 do koñca parzyste i od 49 do koñca nieparzyste, Wie¿ycka, ¯ukowska

17

Brodnicka, Gniewska numery od 2 do 14 parzyste, Starogardzka
wszystkie numery nieparzyste, Tczewska, Wejherowska numery od 2
do 46 parzyste i od 1 do 47 nieparzyste, Wiejska numery od 18 do
koñca parzyste

Przedszkole Nr 27
ul. Wiejska 30
tel. 623 05 15

18

Chyloñska numery od 50 do 94 parzyste i od 41 do 89 nieparzyste, Hutnicza numery od 12 do 16 parzyste i numer 15, Krzywoustego numery
od 1 do 3 nieparzyste i od 24 do koñca parzyste, Wiejska wszystkie
numery nieparzyste i od 2 do 16 parzyste

Przedszkole Nr 26
ul. Starogardzka 10 a
tel. 623 09 43

19

Chyloñska numery od 34 do 48 parzyste i od 1 do 39 nieparzyste, Lubawska, Morska numery od 188 do 200 parzyste

Szko³a Podstawowa Nr 10
ul. Morska 192
tel. 623 06 33

20

Morska numer 186, Zamenhofa

Przedszkole Nr 31
ul. Zamenhofa 8
tel. 623 20 15

21

Chyloñska numery od 2 do 32 parzyste, Hutnicza numery od 4 do 10
parzyste i od 5 do 13 nieparzyste, Malczewskiego, M³yñska, Opata Hackiego numery od 16 do koñca parzyste i od 17 do koñca nieparzyste,
w. Miko³aja

Szko³a Podstawowa Nr 10
ul. Morska 192
tel. 623 06 33

22

Dantyszka, Drzyma³y, Geskiego, Hutnicza numery od 1 do 3 nieparzyste
i numer 2, Komierowskiego, Morska numery od 114 do 144 parzyste,

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
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Niemojewskiego, Okrzei numery od 26 do koñca parzyste, Opata Hac- ul. Morska 186
kiego numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 15 nieparzyste, Osada Kotel. 623 08 53
lejowa numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Ramu³ta
wszystkie numery parzyste i od 1 do 31 nieparzyste i od 35 do koñca
nieparzyste, Zakrêt do Oksywia
23

M³awska, Modliñska, Morska numery od 160 do 184 parzyste i od 197
do 263 nieparzyste, Ramu³ta numer 33, W³adys³awskiego

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Morska 186
tel. 623 08 53

24

Ba¿yñskiego, Ceynowy, Dzia³dowska, Dzia³owskiego, Grzybowa, Karn- Szko³a Podstawowa Nr 29
kowskiego, Kordeckiego, Leszczynki numery od 158 do koñca parzyste ul. Ks. ciegiennego 8
i od 153 do koñca nieparzyste, Majkowskiego, Morska numery od 146 tel. 623 12 44
do 158 parzyste i od 143 do 195 nieparzyste, Orlicz-Dreszera numery
od 24 do koñca parzyste, Pelpliñska, Smêtowska, ciegiennego

25

Dembiñskiego, Kalksztajnów, Leszczynki numery od 2 do 156 parzyste Zespó³ Szkó³ Ch³odniczych
i od 1 do 151 nieparzyste, Orlicz-Dreszera numery od 2 do 22 parzyste ul. Sambora 48
i wszystkie nieparzyste, Sambora numery od 48 do koñca parzyste
tel. 627 00 71
i od 43 do koñca nieparzyste, Stoigniewa, Widok

26

Filomatów, Komandorska numery od 26 do koñca parzyste i od 23
do koñca nieparzyste, Mieszkowskiego, Mireckiego, Morska numery
od 96 do 112 parzyste i od 115 do 141 nieparzyste, Okrzei numery
od 2 do 24 parzyste i wszystkie nieparzyste, Przybyszewskiego, Staniewicza

Zespó³ Szkó³ Nr 4
ul. Okrzei 6
tel. 663 79 88

27

Curie-Sk³odowskiej, D³ugosza, Donimirskiego, Hozjusza, Krofeya,
Lindego, £yskowskiego, Mrongowiusza, Podgórna, Rutkowskiego,
Sambora numery od 2 do 46 parzyste i od 1 do 41 nieparzyste

Zespó³ Szkó³ Ch³odniczych
ul. Sambora 48
tel. 627 00 71

28

Beniowskiego, Grabowo, Iglasta, Komandorska numery od 2 do 24
parzyste i od 1 do 21 nieparzyste, Morska numery od 89 do 113
nieparzyste, W¹sowicza

Szko³a Podstawowa Nr 17
ul. Grabowo 12
tel. 620 89 78

29

Demela, Denhoffa, Falista, Kapitañska, Ko³³¹taja numery od 40 do koñ- Wy¿sza Szko³a Morska
ca parzyste i od 39 do koñca nieparzyste, Morska numery od 32 do 94 ul. Morska 83
parzyste i od 55 do 87 nieparzyste, Surmana
tel. 620 02 19

30

Bp. Okoniewskiego, Ko³³¹taja numery od 2 do 38 parzyste i od 1 do
37 nieparzyste, Lelewela, Morska numery od 2 do 30 parzyste i od 23
do 53 nieparzyste, Podjazd

Zespó³ Szkó³ Odzie¿owych
ul. Morska 77
tel. 621 61 92

31

Elbl¹ska, Karpacka, Ko³obrzeska, Lêborska, Morska numery od 11 do
21 nieparzyste, Podlaska, S³upecka numery od 14 do koñca parzyste
i od 11 do koñca nieparzyste, Szczeciñska, Sztumska, Tatrzañska numery od 2 do 6 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Urszulanek, Warszawska numer 1, Wolnoci

Zespó³ Szkó³ Ogólnoksz.
Nr 2
ul. Wolnoci 22 B
tel. 620 17 50

32

Morska numery od 1 do 9 nieparzyste, Pomorska numery od 2 do 14
parzyste i od 1 do 9 nieparzyste, S³upecka numery od 2 do 12 parzyste
i od 1 do 9 nieparzyste, Warszawska numery od 2 do 30 parzyste i od
3 do 25 nieparzyste

Zespó³ Szkó³ Nr 2
ul. Wolnoci 27/25
tel. 620 30 02

33

Litewska, Nowogrodzka numery od 2 do 16 parzyste, Podolska, Poleska, Pomorska numery od 11 do 29 nieparzyste, l¹ska numery od 2
do 40 parzyste i od 1 do 33 nieparzyste, Warszawska numery od 32
do 48 parzyste i od 27 do 47 nieparzyste

PHT BALTWAY
ul. l¹ska 35/37
tel.

34

Kwidzyñska, Mazurska, Nowogrodzka numery od 18 do koñca parzyste i od 21 do koñca nieparzyste, Olsztyñska, Pomorska numery od 16
do 62 parzyste, Tatrzañska numery od 8 do koñca parzyste i od 27
do koñca nieparzyste, Zakopiañska

Szko³a Podstawowa Nr 26
ul. Tatrzañska 40
tel. 620 66 64
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35

Nowogrodzka numery od 1 do 19 nieparzyste, Pomorska numery od 64 ABK Nr 4
do koñca parzyste i od 31 do koñca nieparzyste, l¹ska numery od 42 ul. Warszawska 67 A
do 62 parzyste i od 35 do 49 nieparzyste, Warszawska numery od 50
tel. 621 02 70
do koñca parzyste i od 49 do koñca nieparzyste

36

Bia³ostocka, Bydgoska, Fromborska, Kielecka numery od 2 do 22 paZespó³ Szkó³ Specjalnych Nr 1
rzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Królewiecka, Kujawska, Malborska,
ul. Witomiñska 25/27
Mazowiecka, Poznañska, Sportowa wszystkie numery parzyste, l¹ska tel. 620 72 25
numery od 64 do koñca parzyste i od 51 do koñca nieparzyste, Toruñska, Wileñska, Witomiñska numery od 2 do 72 parzyste i od 1 do 43
nieparzyste, Wo³yñska, Zjazdowa

37

Kielecka numery od 24 do koñca parzyste i od 15 do koñca nieparzys- Zespó³ Szkó³ Ogólnokszt. Nr 3
te, Narcyzowa, PCK numery od 1 do 3 nieparzyste i wszystkie parzyste ul. Narcyzowa 6
tel. 624 13 42

38

Konwaliowa, Ma³okacka wszystkie numery parzyste, PCK numery od 5 Zespó³ Szkó³ Ogólnokszt. Nr 3
do koñca nieparzyste
ul. Narcyzowa 6
tel. 624 13 42

39

Bursztynowa, Chwarznieñska numery od 2 do 8 parzyste, Cmentarna,
Rolnicza, Stra¿acka, Widna wszystkie numery parzyste, Witomiñska
numery od 74 do koñca parzyste i od 45 do koñca nieparzyste, Zielna

Przedszkole Nr 28
ul. Narcyzowa 3
tel. 624 13 81

40

Nauczycielska, Pogodna, Widna wszystkie numery nieparzyste

Szko³a Podstawowa Nr 35
ul. Uczniowska 1
tel. 624 09 74

41

Chwarznieñska numery od 10 do 138 parzyste, Sosnowa, Uczniowska, Zak³ad Rehabilitacji
¯ywiczna
ul. Chwarznieñska 136/138
tel. 624 15 50

42

Cicha, Dêbowa, D³uga, Gajowa, Graniczna, Irysowa, Krótka, Kwiatowa, £¹czna, £¹kowa, Ma³okacka wszystkie numery nieparzyste, Mirtowa, Ogrodowa, Pasieczna, Polna, Poprzeczna, Rezedowa, Rozmarynowa, Ró¿ana, Sadowa, Stawna, Storczykowa, Szarotki, Tulipanowa,
W¹ska, Wielkokacka numery od 2 do 10 parzyste i wszystkie nieparzyste, Wrzosowa

Zespó³ Szkó³ Nr 7
ul. Stawna 4/6
tel. 624 04 07

43

II Morskiego Pu³ku Strzelców

Zespó³ Szkó³ Nr 7
ul. Stawna 4/6
tel. 624 04 07

44

Boh. Getta Warszawskiego, Hodowlana wszystkie numery parzyste i
od 1 do 13 nieparzyste, Niska, Pañska, Pionierów, S³oneczna numery
od 2 do 38 parzyste i od 1 do 39 nieparzyste, Wielkokacka numery od
12 do koñca parzyste

Szko³a Podstawowa Nr 35
ul. Uczniowska 1
tel. 624 09 74

45

Chwarznieñska numery od 1 do 87 nieparzyste, Hodowlana numery
od 15 do koñca nieparzyste, Promienna, S³oneczna numery od 40 do
koñca parzyste i od 41 do koñca nieparzyste, Wiosenna

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Osób Niepe³nosprawnych
ul. Chwarznieñska 136/138
tel. 624 51 24 wew. 64

46

Afrodyty, Amona numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 11 nieparzyste, Amora, Apisa, Apollina, Aresa, Ateny, Chwarznieñska numery od 140
do 176 parzyste i od 89 do 93 nieparzyste, Kwadratowa, Marzanny,
Okrê¿na, Prostok¹tna, Równoleg³a, Sobótki, Zorzy

Zespó³ Szkó³ Nr 15
ul. Jowisza 60
tel. 621 40 34

47

Amona numery od 16 do koñca parzyste i od 13 do koñca nieparzyste, Zespó³ Szkó³ Nr 15
Artemidy, Atlasa, Bachusa, Diany, Dionizosa, Dulina, Gierdziejewskiego, ul. Jowisza 60
Herkulesa, Hery, Izydy, Jowisza, Kañskiego, Marsa, Merkurego, Mitry, tel. 621 40 34
Ozyrysa, Posejdona, Soko³a, Temidy, Tezeusza, Westy, Zauchy, Zeusa
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48

Chwarznieñska numery od 178 do koñca parzyste i od 95 do koñca
Szko³a Podstawowa Nr 37
nieparzyste, Czapli, Deszczowa, Flagowa, Fregatowa, Gradowa, Gwiezd- ul. Wiczliñska 93
na, Jachtowa, Kliprowa, Kmicica, Kormorana, Kosmiczna, Kotwiczna,
tel. 624 15 64
Ksiê¿ycowa, £abêdzia, £anowa numery od 14 do 24, 28, 34 parzyste
i 19, 21 i od 23 do 39 nieparzyste, Mokra, Pelikana, Perkoza, Pok³adowa,
Skrzetuskiego, Sterowa, Sucha, liska, nie¿na, Têczowa, Wiczliñska
numery od 40 do koñca parzyste i od 61 do koñca nieparzyste, Wo³odyjowskiego, Zag³oby, ¯aglowa

49

Chwaszczyñska numery od 82 do koñca parzyste, Cynamonowa wszyst- Zespó³ Szkó³ Nr 14
kie numery nieparzyste, Kolonia, £anowa numer 30. i numery 9B, od 13 ul. Nagietkowa 73
do 15, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 21I, 21J, 21K, 21L, 21£,
tel. 629 00 37
21M, 21N, 21O, 21P, 21R, 55 nieparzyste, Migda³owa, Owocowa, Paprykowa, Rdestowa numery od 22 do koñca parzyste i od 31 do koñca nieparzyste, Sezamowa, Szafranowa numery od 16 do koñca parzyste i od
19 do koñca nieparzyste, Truskawkowa, Waniliowa, Warzywna

50

Bazyliowa, Cynamonowa wszystkie numery parzyste, G³ogowa, GoZespó³ Szkó³ Nr 14
dzikowa, Kminkowa, Laurowa, £opianowa, Macierzanki, Majerankowa, ul. Nagietkowa 73
Miêtowa, Morwowa, Nagietkowa, Nowowiczliñska numery od 92 do
tel. 629 00 37
koñca parzyste i od 117 do koñca nieparzyste, Perzowa, Pio³unowa, Pokrzywowa, Poziomkowa, Rokitnikowa, Rumiankowa, Skrzypowa, Sza³wiowa, Tymiankowa, Walerianowa, Wiczliñska numery od 51 do 59
nieparzyste, Zio³owa

51

Any¿owa, Borówkowa, Chwaszczyñska numery od 30 do 80 parzyste, Przedszkole Nr 50
Dziurawcowa, Gorczycowa, Imbirowa wszystkie numery parzyste, Ja- ul. Wiczliñska 31
godowa, Jarzêbinowa, Jemio³owa, Kameliowa wszystkie numery patel. 629 03 14
rzyste i od 7 do koñca nieparzyste, Koperkowa, Lubczykowa, Lukrecjowa wszystkie numery parzyste i od 1 do 41 nieparzyste, Nowowiczliñska numery od 2 do 90 parzyste i od 1 do 115 nieparzyste, Rutowa,
Serdecznikowa, Wiczliñska numery od 2 do 38 parzyste i od 1 do 15
nieparzyste i od 39 do 49 nieparzyste

52

Imbirowa wszystkie numery nieparzyste, Kameliowa numery od 1 do 5
nieparzyste, Kolendrowa, Lukrecjowa numery od 43 do koñca nieparzyste, Melisowa, Mi³kowa, Oliwkowa, Rdestowa numery od 2 do 20
parzyste, S³onecznikowa, Wiczliñska numery od 17 do 37 nieparzyste

53

Rdestowa numery od 1 do 29 nieparzyste, Sojowa, Szafranowa nume- Szko³a Podstawowa Nr 45
ry od 2 do 14 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste
ul. Wiczliñska 33
tel. 629 06 48

54

Chwaszczyñska numery od 21 do koñca nieparzyste, Damroki, Górnicza, Myliwska, Witos³awy

Zespó³ Szkó³ Nr 13
ul. Chwaszczyñska 26
tel. 629 12 69

55

Chwaszczyñska numery od 1 do 19 nieparzyste, Gryfa Pomorskiego,
Lipowa, Szefki

Zespó³ Szkó³ Nr 13
ul. Chwaszczyñska 26
tel. 629 12 69

56

Borówca, Chlebowa, Go³êbiewo, Goska, Jelenia, Kacze Buki, KaczeñSzko³a Podstawowa Nr 20
cowa, Kamienna, Krêta, Kroni¹t, £osiowa, Ma³a, Maszopów, Nowoul. Starodworcowa 36
dworcowa numery od 2 do 26 parzyste i od 1 do 23 nieparzyste, Orna, tel. 629 39 30
Osowa, Radosna, Remusa, Sarnia, Siewna, Solna, Starochwaszczyñska,
Starodworcowa, Stolemów, Weso³a, Wielkopolska numery od 303 do
koñca nieparzyste, Wschodnia, ród³o Marii, ¯u³awska

57

Korzenna, Tatarczana, Wielkopolska numery od 318 do 348 parzyste

Szko³a Podstawowa Nr 45
ul. Wiczliñska 33
tel. 629 06 48

SM Karwiny
ul. Korzenna 15
tel. 629 32 52
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58

Buraczana, Gojawiczyñskiej, Wielkopolska numery od 302 do 316 parzyste

Zespó³ Szkó³ Nr 10
ul. Staffa 10
tel. 629 20 00

59

Konopnickiej, Kruczkowskiego, Ma³e Karwiny, Na³kowskiej, Staffa,
Wielkopolska numery od 350 do koñca parzyste, Zapolskiej

Zespó³ Szkó³ Nr 10
ul. Staffa 10
tel. 629 20 00

60

Baczyñskiego, Brzechwy, Chwaszczyñska numery od 2 do 28 parzyste, Zespó³ Szkó³ Nr 10
Fleszarowej-Muskat, Ga³czyñskiego, Iwaszkiewicza, Makuszyñskiego
ul. Staffa 10
numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 5 nieparzyste
tel. 629 20 00

61

Makuszyñskiego numery od 16 do koñca parzyste i od 7 do koñca nie- Zespó³ Szkó³ Nr 13
parzyste, Poraziñskiej, Tuwima
ul. Chwaszczyñska 26
tel. 629 12 69

62

B³. Królowej Jadwigi, G³owackiego, Gra¿yny numery od 1 do 7 niepa- Przedszkole Nr 44
rzyste, Grenadierów, Jagie³³y, Kirasjerów, Olgierda numery od 88 do
ul. Tatarczana 4
koñca parzyste i od 115 do koñca nieparzyste, Osiedle Bernadowo,
tel. 629 30 62
Rac³awicka, Sopocka, Spokojna wszystkie numery parzyste, w. Kazimierza Królewicza, Szwole¿erów, Wielkopolska numery od 172 do 300
parzyste i od 153 do 301 nieparzyste, Wzgórze Bernadowo, ¯niwna

63

Druskiennicka, Gedymina, Góralska, Gra¿yny wszystkie numery parzys- Przedszkole Nr 23
te i od 9 do koñca nieparzyste, Grodnieñska, Kiejstuta, K³ajpedzka, Koul. Sandomierska 3
wieñska, Kutnowska, Lidzka, £êczycka, £owicka numery od 2 do 42 pa- tel. 664 73 34
rzyste i od 1 do 37 nieparzyste, Ma³opolska numery od 14 do koñca parzyste i od 27 do koñca nieparzyste, Mi³a, Olgierda numery od 2 do 86
parzyste i od 1 do 113 nieparzyste, Orañska, P³ocka, Radomska numery
od 24 do koñca parzyste i od 23 do koñca nieparzyste, Sieradzka numery od 40 do koñca parzyste i od 37 do koñca nieparzyste, Sochaczewska, Spokojna wszystkie numery nieparzyste, Trocka, Wielkopolska numery od 70 do 170 parzyste i od 69 do 151 nieparzyste, Witolda, ¯mudzka wszystkie numery parzyste

64

Bielska, Czêstochowska, Halicka, Kaliska, Kronieñska numery od 6
do koñca parzyste i od 7 do koñca nieparzyste, Krykulec, Lipnowska,
Lotników numery od 2 do 80 parzyste, £owicka numery od 44 do koñca parzyste i od 39 do koñca nieparzyste, £u¿ycka, Olimpijska, Olkuska,
Piotrkowska, Przemyska, Radomska numery od 2 do 22 parzyste i od 1
do 21 nieparzyste, Rungurska, Sandomierska, Sanocka, Siedlecka, Skolska, Sportowa wszystkie numery nieparzyste, Stryjska, Wieluñska

65

Bytomska, Chorzowska, G³ogowska, In¿ynierska numery od 2 do 46
Zespó³ Szkó³ Nr 6
parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Kurpiowska, Ma³opolska numery
ul. Wroc³awska 52
od 2 do 12 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Mys³owicka, Plac Górno- tel. 664 69 05
l¹ski, Raciborska, Rybnicka, Sieradzka numery od 2 do 38 parzyste
i od 1 do 35 nieparzyste, Sosnowiecka, Wielkopolska numery od 20
do 68 parzyste i od 17 do 67 nieparzyste, Wroc³awska numery od 2
do 52 parzyste i od 1 do 57 nieparzyste, ¯mudzka wszystkie numery
nieparzyste

66

Adwokacka, Architektów, Bernadowska, Folwarczna, In¿ynierska numery od 48 do koñca parzyste i od 37 do koñca nieparzyste, Lotników
numery od 82 do koñca parzyste i numer 247., Miernicza, Oficerska,
Sêdziowska, Spó³dzielcza, Techniczna, Wroc³awska numery od 54 do
koñca parzyste i od 59 do koñca nieparzyste, ródlana

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Folwarczna 2
tel. 664 82 36

67

Akacjowa, Al. Zwyciêstwa numery od 170 do koñca parzyste, Brzozowa, Bukowa, Jaworowa, Jesionowa, Jod³owa, Kasztanowa, Klonowa,
Kocielna, Ks. Zawackiego, Limbowa, Miodowa, Olchowa, Or³owska
numery od 66 do koñca parzyste i od 53 do koñca nieparzyste, wierkowa, Wielkopolska numery od 2 do 18 parzyste i od 1 do 15 nieparzyste, Wierzbowa

Zespó³ Szkó³ Administr.Ekonom.
ul. Or³owska 57
tel. 624 82 86

Szko³a Podstawowa Nr 13
ul. Halicka 8
tel. 622 23 43
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68

Al. Zwyciêstwa numery od 185 do koñca nieparzyste, Aldony, Armato- Zespó³ Szkó³ Nr 5
rów, Balladyny, Cumowników, Cyprysowa, Goplany, Króla Jana III,
ul. Or³owska 27/33
Kaprów, Mestwina, Nawigatorów, Or³owska numery od 2 do 64 patel. 624 84 62
rzyste i od 1 do 51 nieparzyste, Perkuna, Pla¿owa, Popiela, Powst. Styczniowego numery od 11 do koñca nieparzyste, Przebendowskich,
Przemys³awa, Spacerowa, Sterników, Szturmanów, Szyprów, wiatowida, wiêtope³ka, Zaciszna, Zapotoczna, Zegarskiego

69

Al. Zwyciêstwa numery od 140 do 168 parzyste i od 181 do 183 nieparzyste, Heweliusza, Huzarska, Kombatantów, Kopernika numery od 90
do koñca parzyste i od 97 do koñca nieparzyste, Kronieñska numery
od 2 do 4 parzyste i od 1 do 5 nieparzyste, Legionów numery od 120
do koñca parzyste i od 123 do koñca nieparzyste, Napierskiego, Obr.
Westerplatte, Orl¹t Lwowskich, Powstañ Ch³opskich, Powst. Listopadowego, Powst. Styczniowego wszystkie numery parzyste i od 1 do 9
nieparzyste, Powst. l¹skiego, Powst. Warszawskiego, Powst. Wielkopolskiego numery od 2 do 72 parzyste i od 1 do 99 nieparzyste, Saperska, U³añska, Weteranów, Wiosny Ludów

Szko³a Podstawowa Nr 34
ul. Cylkowskiego 5
tel. 622 14 34

70

Al. Zwyciêstwa numery od 96 do 138 parzyste i od 165 do 179 nieparzyste, Ba³tycka, Kaczewska, Korczaka, Kurlanda, Lanoty, Legionów
numery od 100 do 118 parzyste i od 107 do 119 nieparzyste, Lutycka,
Matwieckiego, Nowickiego, Powst. Wielkopolskiego numery od 101
do koñca nieparzyste, Red³owska numery od 37 do koñca nieparzyste,
Ruchu Oporu, Szarych Szeregów

Przedszkole Nr 24
ul. Korczaka 22
tel. 622 27 51

71

Boh. Starówki Warszawskiej, Cylkowskiego, Kopernika numery od 60
Szko³a Podstawowa Nr 34
do 88 parzyste i od 63 do 95 nieparzyste, Mokwy, Nocznickiego nume- ul. Cylkowskiego 5
ry od 17 do koñca nieparzyste, Okrêtowa, Powst. Wielkopolskiego nu- tel. 622 14 34
mery od 74 do koñca parzyste, Red³owska numery od 2 do 38 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Skona, Stoczniowców, Suchanka, Szczeblewskiego

72

Batalionów Ch³opskich, Dywizji Kociuszkowskiej, Hallera, Hetmañska, Zespó³ Szkó³ PodstawoKasztelañska, Kopernika numery od 36 do 58 parzyste, Legionów nuwych Nr 1
mery od 62 do 98 parzyste i od 67 do 105 nieparzyste, Narutowicza,
ul. Hallera 9
Nocznickiego wszystkie numery parzyste i od 1 do 15 nieparzyste, Re- tel. 622 22 24
d³owska numery od 40 do koñca parzyste, Senatorska, Wojewódzka

73

Al. Zwyciêstwa numery od 36 do 94 parzyste i od 77 do 163 nieparzyste, D¹browskiego, Maczka, Wachowiaka

Przedszkole Nr 22
ul. Hallera 37
tel. 622 04 42

74

Al. Zwyciêstwa numery od 2 do 34 parzyste i od 1 do 75 nieparzyste,
Bp. Dominika, wiêtojañska numery od 124 do koñca parzyste i od 113
do koñca nieparzyste, W³adys³awa IV numery od 60 do koñca parzyste
i od 63 do koñca nieparzyste

Szko³a Muzyczna
ul. Bp. Dominika 13 A
tel. 622 06 33

75

Focha, Harcerska, Kopernika numery od 2 do 34 parzyste i od 1 do 23
nieparzyste, Orzeszkowej, Reja, niadeckich

VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Kopernika 34
tel. 622 22 33

76

Górna, Grottgera, Kopernika numery od 25 do 61 nieparzyste, Legionów numery od 42 do 60 parzyste i od 45 do 65 nieparzyste, Syrokomli, Tetmajera numery od 20 do koñca parzyste i od 3 do koñca nieparzyste

Szko³a Podstawowa Nr 23
ul. Grottgera 19
tel. 622 22 33

77

Al. Marsza³ka Pi³sudskiego wszystkie numery nieparzyste, Chopina,
Ejsmonda, Matejki, Moniuszki, Norwida, Paderewskiego, Pola, Prusa,
Tetmajera numery od 2 do 18 parzyste i numer 1., Wieniawskiego,
Wyspiañskiego

Dom Marynarza
Al. Marsz. Pi³sudskiego 1
tel. 622 00 25

Poz. 635

 1265 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

78

Bema numery od 28 do koñca parzyste i od 33 do koñca nieparzyste,
Legionów numery od 22 do 40 parzyste i od 23 do 43 nieparzyste,
Partyzantów, Ujejskiego

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Legionów 27
tel. 622 83 11 w. 43

79

Al. Marsza³ka Pi³sudskiego numery od 18 do 50 parzyste, I Armii Wojska Polskiego numer 6., Bema numery od 21 do 31 nieparzyste

M³odzie¿owy Dom Kultury
ul. Bema 33
tel. 622 75 28

80

Al. Marsza³ka Pi³sudskiego numery od 2 do 16 parzyste, Fredry, Korze- Szko³a Podstawowa Nr 18
niowskiego, Krasickiego, Legionów numery od 2 do 20 parzyste i od 1 ul. Krasickiego 28
do 21 nieparzyste, Necla, Sieroszewskiego, Wita Stwosza
tel. 620 69 43

81

Asnyka, I Armii Wojska Polskiego numery od 8 do koñca parzyste i od 3 Przedszkole Nr 25
do koñca nieparzyste, Bema numery od 1 do 19 nieparzyste, Kasproul. Necla 14
wicza, Kiliñskiego numery od 1 do 5 nieparzyste, Kochanowskiego,
tel. 620 18 28
Mariacka, Mickiewicza, Sêdzickiego, Siemiradzkiego, Sienkiewicza,
Skargi, S³owackiego numery od 38 do koñca parzyste i wszystkie nieparzyste, Zawiszy Czarnego

82

Al. Marsza³ka Pi³sudskiego numery od 52 do koñca parzyste, Bema
numery od 2 do 26 parzyste, I Armii Wojska Polskiego numery od 2
do 4 parzyste i numer 1., Kiliñskiego numery od 2 do 12 parzyste i od
7 do koñca nieparzyste, wiêtojañska numery od 82 do 122 parzyste i
od 69 do 111 nieparzyste, Traugutta, W³adys³awa IV numery od 47
do 61 nieparzyste i numer 58

X Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. W³adys³awa IV 58
tel. 620 75 29

83

Abrahama numery od 62 do koñca parzyste i od 59 do koñca nieparzyste, Kiliñskiego numery od 14 do koñca parzyste, S³owackiego numery od 28 do 36 parzyste, wiêtojañska numery od 70 do 80 parzyste i od 57 do 67 nieparzyste, W³adys³awa IV numery od 50 do 56 parzyste, ¯wirki i Wigury

Zespó³ Sportowych Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
ul. W³adys³awa IV 54
tel. 620 72 55, 620 56 55

84

Abrahama numery od 48 do 60 parzyste, Armii Krajowej numery od
27 do koñca nieparzyste, 3 Maja numery od 36 do koñca parzyste i od
37 do koñca nieparzyste, Obroñców Wybrze¿a, W³adys³awa IV numery od 40 do 48 parzyste

Zespó³ Sportowych Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
ul. W³adys³awa IV 54
tel. 620 72 55, 620 56 55

85

Abrahama numery od 36 do 46 parzyste i od 45 do 57 nieparzyste,
Armii Krajowej numery od 1 do 25 nieparzyste, Plac Grunwaldzki, S³owackiego numery od 2 do 26 parzyste, wiêtojañska numery od 44
do 68 parzyste i od 33 do 55 nieparzyste, Wybickiego

Przedszkole Nr 7
ul. W³adys³awa IV 56
tel. 620 01 44

86

Al. Zjednoczenia, Armii Krajowej numery od 2 do 26 parzyste, Borchardta, Derdowskiego, Pu³askiego, Skwer Kociuszki, wiêtojañska
numery od 2 do 42 parzyste i od 1 do 31 nieparzyste, Waszyngtona
numery od 34 do koñca parzyste, Zygmuntowska, ¯eromskiego numery od 12 do koñca parzyste i od 27 do koñca nieparzyste

IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. ¯eromskiego 31
tel. 661 43 63

87

Abrahama numery od 24 do 34 parzyste i od 19 do 43 nieparzyste,
Armii Krajowej numery od 28 do koñca parzyste, Batorego, Ks. Jastaka, 10 Lutego, 3 Maja numery od 26 do 34 parzyste i od 27 do 35 nieparzyste, Ofiar Pianicy, Szkolna, W³adys³awa IV numery od 32 do 38
parzyste i od 27 do 45 nieparzyste

Gdyñskie Centrum Organi
zacji Pozarz¹dowych
ul. 3 Maja 27/31
tel. 621 80 98

88

Abrahama numery od 2 do 22 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste, Staro- Urz¹d Pocztowy (wietlica)
wiejska numery od 2 do 20 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste, W³adys³a- ul.10 Lutego 10
wa IV numery od 26 do 30 parzyste i od 7 do 25 nieparzyste, Zygmunta tel. 621 65 24
Augusta

89

Mciwoja, Starowiejska numery od 22 do 40 parzyste i od 19 do 35
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo
nieparzyste, W³adys³awa IV numery od 12 do 24 parzyste, Wójta Radt- ³ecznych
kego numery od 2 do 34 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Zgoda
ul. W³adys³awa IV 24
tel. 666 47 16

Dziennik Urzêdowy
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90

3 Maja numery od 2 do 24 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Dworcowa, Plac Konstytucji, Starowiejska numery od 42 do koñca parzyste i
od 37 do koñca nieparzyste, Wójta Radtkego numery od 36 do koñca
parzyste i od 15 do koñca nieparzyste

Zespó³ Szkó³ Nr 1
ul. 10 Lutego 26
tel. 620 33 16

91

Celna, Chrzanowskiego, Czechos³owacka, Dokerów, Energetyków, Francuska, Go³êbia, Hryniewickiego, Indyjska, Jana z Kolna, Kontenerowa,
Plac Kaszubski, Osada Kolejowa numery od 12 do koñca parzyste i od
15 do koñca nieparzyste, Polska, Portowa, Promowa, Rotterdamska,
Rumuñska, midowicza wszystkie numery parzyste, w. Piotra, w.
Wojciecha, Warsztatowa, Waszyngtona numery od 2 do 32 parzyste i
wszystkie nieparzyste, Wendy, Wêglowa, Winiewskiego, W³adys³awa IV
numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 5 nieparzyste, ¯eromskiego numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste

Szko³a Podstawowa Nr 21
ul. Jana z Kolna 5
tel. 620 88 67

92

Arciszewskich numery od 26 do koñca parzyste i od 25 do koñca nieparzyste, Grudziñskiego, midowicza wszystkie numery nieparzyste,
¯eglarzy

Zespó³ Szkó³
Zawodowych Nr 1
ul. midowicza 49
tel. 625 38 59

93

Bia³a, B³êkitna wszystkie numery nieparzyste, Bosmañska numery
od 42 do 110 parzyste, Czerwona, Granatowa, Modra, Nasypowa
wszystkie numery nieparzyste, Zielona numery od 2 do 28 parzyste i
od 1 do 17 nieparzyste, ¯ó³ta

Szko³a Podstawowa Nr 33
ul. Godebskiego 8
tel. 625 04 01

94

Benis³awskiego wszystkie numery parzyste, P³k.D¹bka numery od 161 Zespó³ Szkó³
do 189 nieparzyste, Jarowa, Kampinowska, Knyszyñska, Tucholska, Zie- Ogólnokszta³c¹cych Nr 4
lona numery od 19 do 23 nieparzyste
ul. P³k.D¹bka 207
tel. 625 19 32

95

B³êkitna wszystkie numery parzyste, Bosmañska numery od 34 do 40
parzyste i od 31 do 121 nieparzyste, P³k.D¹bka numery od 100 do 200
parzyste i od 59 do 159 nieparzyste, Zielona numery od 30 do 32 parzyste

Szko³a Podstawowa Nr 33
ul. Godebskiego 8
tel. 625 04 01

96

Afrykañska, Albañska, Algierska, Alzacka, Andaluzyjska, Apeniñska,
Arabska, Aragoñska, Bosmañska numery od 2 do 32 parzyste i od 1
do 29 nieparzyste, Czwartaków, Godebskiego, P³k.D¹bka numery od
35 do 57 nieparzyste, Podchor¹¿ych

Przedszkole Nr 11
ul. Bosmañska 26
tel. 625 13 39

97

Arciszewskich numery od 2 do 24 parzyste i od 1 do 23 nieparzyste,
Belwederska, Chodkiewicza, Czarnieckiego, Dickmana, Jana z Tarnowa,
Kêpa Oksywska, Ks. Makowskiego, Ks. Muchowskiego, Marynarska,
Osada Rybacka, Pancerna, Petyhorska, P³k.D¹bka numery od 2 do 98
parzyste i od 1 do 33 nieparzyste, Rycerska, Zbarska, Zbrojna, ¯ó³kiewskiego

V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Dickmana 14
tel. 625 44 68

98

Dedala, Ikara, Kolonia Rybacka, Rybaków, Zielona numery od 34 do
koñca parzyste i od 25 do koñca nieparzyste

Szko³a Podstawowa Nr 28
ul. Zielona 53
tel. 665 84 62

99

Benis³awskiego numery od 17 do koñca nieparzyste, P³k. D¹bka numery
od 202 do 220 parzyste i od 191 do 205 nieparzyste

Przedszkole Nr 42
ul. P³k.D¹bka 199 A
tel. 625 08 96

100

Kpt. Kosko, Ledóchowskiego numery od 10 do koñca parzyste i od 9
Przedszkole Nr 47
do koñca nieparzyste, Maciejewicza, P³k.D¹bka numery od 222 do 248 ul. Maciejewicza 9
parzyste i od 261 do 289 nieparzyste
tel. 625 14 05

101

Kwiatkowskiego, P³k.D¹bka numery od 207 do 239 nieparzyste, Turkusowa

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Nr 4
ul. P³k. D¹bka 207
tel. 625 19 32
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102

Bia³owieska, Brukarska numery od 18 do koñca parzyste i od 15 do
koñca nieparzyste, Cechowa numery od 22 do koñca parzyste, Ciesielska, Czeladnicza numery od 32 do koñca parzyste i od 35 do koñca
nieparzyste, Piekarska, Spawaczy, Stolarska

Szko³a Podstawowa Nr 6
ul. Cechowa 22
tel. 625 40 25, 665 48 88

103

Bednarska, Benis³awskiego numery od 1 do 15 nieparzyste, Bosmañska numery od 112 do koñca parzyste i od 123 do koñca nieparzyste,
Brukarska numery od 2 do 16 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Cechowa numery od 2 do 20 parzyste i wszystkie nieparzyste, Czeladnicza numery od 2 do 30 parzyste i od 1 do 33 nieparzyste, Frezerów,
Jantarowa, Ko³odziejska, Krawiecka, Nasypowa wszystkie numery parzyste, Per³owa, Rêbaczy, Robotnicza, Rymarska, Snycerska, Szewska,
Szklarska, Szkutnicza, Tokarska, Unruga numery od 2 do 68 parzyste

Przedszkole Nr 18
ul. Krawiecka 35
tel. 625 02 17

104

Boisko, Flisaków, Kunierska, Skrajna, Szlifierzy, Sztukatorów, Traczy,
Unruga numery od 1 do 65 nieparzyste

Klub "Dziupla"
ul. Boisko 6
tel. 625 35 39

105

Unruga numery od 70 do 92 parzyste

Szko³a Podstawowa Nr 39
ul. Unruga 88
tel. 625 09 71

106

Podgórska

Szko³a Podstawowa Nr 39
ul. Unruga 88
tel. 625 09 71

107

Ledóchowskiego numery od 2 do 8 parzyste i od 1 do 7 nieparzyste,
Mjr Sucharskiego, P³k.D¹bka numery od 241 do 259 nieparzyste

Zespó³ Szkó³ Nr 12
ul. Sucharskiego 10
tel. 625 48 25

108

P³k.D¹bka numery od 250 do koñca parzyste i od 291 do 313 nieparzyste, Romanowskiego numery od 10 do koñca parzyste, Rzymowskiego

Zespó³ Szkó³ Nr 11
ul. Porêbskiego 21
tel. 625 57 09

109

Manganowa, Rtêciowa, Uranowa, ¯eliwna

Przedszkole Nr 29
ul. Unruga 53
tel. 625 09 67

110

Berlinga, Kleeberga, P³k.D¹bka numery od 315 do koñca nieparzyste,
Porêbskiego wszystkie numery nieparzyste, Sikorskiego

Zespó³ Szkó³ Nr 11
ul. Porêbskiego 21
tel. 625 57 09

111

Horyda, Kasztelana, Porêbskiego wszystkie numery parzyste, Pruszkowskiego, Romanowskiego numery od 2 do 6 parzyste, Steyera,
Szpunara

Przedszkole Nr 49
ul. Steyera 2
tel. 625 54 93

112

Aluminiowa, Metalowa, O³owiana, Rogali, Wolframowa, ¯elazna

Firma Samochodowa
KAJA
ul. Unruga 182
tel. 623 40 49

113

Chromowa, Cynkowa, Czernickiego, Irydowa, Kadmowa, Magnezjowa,
Miedziana, Mosiê¿na, Niklowa, Platynowa, Potasowa, Pucka numery
od 127 do koñca nieparzyste i od 112 do koñca parzyste, Srebrna, Stalowa, Unruga numery od 94 do koñca parzyste i od 67 do koñca nieparzyste, Z³ota, ¯arnowiecka

Firma Samochodowa
KAJA
ul. Unruga 182
tel. 623 76 76

Lokale wyborcze owarte bêd¹ w dniu 23 wrzenia 2001 r. w godzinach od 6.00 do 20.00.
Prezydent Miasta Gdyni
W. Szczurek
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636
UCHWA£A Nr XXXI/1033/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w szpitalach i Domu Pomocy
Spo³ecznej dzia³aj¹cych na terenie miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:

Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrzenia 2001 roku tworzy siê 4 obwody g³osowania w szpitalach i domu pomocy spo³ecznej dzia³aj¹cych na terenie miasta Gdyni, których numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych okrela za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§1
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXI/1033/01
Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca2001 r.

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

114

Szpital Miejski im. J. Brudziñskiego
ul. Wójta Radtkego 1

Szpital Miejski im. J. Brudziñskiego
ul. Wójta Radtkego 1
tel. 620 75 01, wew. 228

115

Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1

Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 622 07 51; 622 00 51 wew.119

116

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9 B

IMMiT
ul. Powstania Styczniowego 9 B
tel. 622 41 72

117

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Legionów 121

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Legionów 121
tel. 622 06 24

637

§1

UCHWA£A Nr XXIII/244/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 28 czerwca 2001 r.

1. Przeznacza siê do sprzeda¿y lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Przodkowo.
2. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu lokali ich
najemcom.

w sprawie sprzeda¿y domów i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Przodkowo, przeznaczania
pierwszeñstwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a i 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261,
Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126), w zwi¹zku z art. 34 ust. 6,
art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2, art. 70 ust. 2,3 i 4, art. 72 ust. 2,
ust. 3 pkt. 4, art. 73 ust. 3, art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Gminy Przodkowo, uchwala, co nastêpuje:

§2
1. Zobowi¹zuje i upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Przodkowo do prowadzenia sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Przodkowo wed³ug zasad
przedstawionych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y
2. Udziela siê bonifikaty przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych w
miejscowociach: M³ynek, Warzenko i Kobysewo na
rzecz ich najemców wed³ug nastêpuj¹cego trybu:
1) najemca deklaruj¹cy chêæ dokonania jednorazowej
wp³aty ceny lokalu uzyskuje bonifikatê w wysokoci
50% od wartoci rynkowej lokalu. Pozosta³e 50%
wartoci lokalu stanowi cenê lokalu,
2) Najemca deklaruj¹cy chêæ dokonania ratalnej wp³a-
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ty ceny lokalu uzyskuje bonifikatê w wysokoci 40% od
wartoci rynkowej lokalu. Pozosta³e 60% wartoci lokalu
stanowi cenê lokalu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXIII/244/2001
z dnia 28 czerwca 2001 r.
Rady Gminy Przodkowo
ZASADY
SPRZEDA¯Y LOKALI MIESZKALNYCH
STANOWI¥CYCH W£ASNOÆ GMINY PRZODKOWO
1.1.Lokale mieszkalne s¹ sprzedawane wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêci gruntu niezbêdnego do racjonalnego korzystania z domu.
2. Czêci domów, o których mowa w pkt 1 oraz inne
urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli poszczególnych lokali, stanowi¹ wspó³w³asnoæ w³acicieli lokali w czêciach u³amkowych.
3. Na wniosek kupuj¹cego najemcy, cena u³amkowej
czêci gruntu zbywanej z lokalem, mo¿e byæ roz³o¿ona na raty i podlegaæ sp³acie przez okres 10 lat.
Wysokoæ oprocentowania rat rocznych pozosta³ego zad³u¿enia ustala siê w wysokoci równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez NBP, obowi¹zuj¹cej na dzieñ 1 stycznia ka¿dego roku p³atnoci raty.
Raty z odsetkami winny byæ p³acone na rachunek
Gminy Przodkowo w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku, pocz¹wszy od roku nastêpnego po zawarciu aktu notarialnego.
4. W przypadku koniecznoci przeprowadzenia podzia³u geodezyjnego dzia³ki na której stoi budynek podlegaj¹cy zbyciu na zasadzie sprzeda¿y lokali na rzecz
najemców, Zarz¹d Gminy zatwierdza plan podzia³u
dzia³ki przynale¿nej do budynku.
2.1.Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu w formie bezprzetargowej przys³uguje tylko najemcy
2. Sprzeda¿ lokalu zamieszkiwanego przez wiêcej ni¿ jednego najemcê mo¿e odbywaæ siê tylko na zasadzie
wspó³w³asnoci tych najemców
3. Wy³¹cza siê ze sprzeda¿y lokale mieszkalne, których
najemcy zajmuj¹ je na czas oznaczony
4.1.Wartoæ rynkow¹ lokali oraz u³amkowych czêci gruntu niezbêdnego do racjonalnego korzystania z domu
okrelaj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi powo³ani przez
sprzedaj¹cego.
2. Cenê lokalu mieszkalnego oraz u³amkowej czêci
gruntu ustala w umowie sprzeda¿y Zarz¹d Gminy, § 2
ust. 2 uchwa³y jest stosowany odpowiednio.
5. Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zap³acie nie pó¿niej ni¿ do dnia zawarcia
umowy przenosz¹cej w³asnoæ.
6.1.Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargo-
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wej, na wniosek nabywcy mo¿e byæ roz³o¿ona na raty.
Sprzeda¿ rataln¹ przeprowadza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
a) cena sprzeda¿y mo¿e byæ roz³o¿ona na raty roczne
p³atne przez okres do 10 lat,
b) wysokoæ oprocentowania nale¿noci ustala siê na
3% w stosunku rocznym,
c) raty oraz oprocentowanie p³atne s¹ z góry w terminie do 31 marca ka¿dego roku,
d) pierwsza rata nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10% ceny
sprzeda¿y i musi byæ dokonana najpó¿niej w dniu
zawarcia umowy sprzeda¿y,
e) wysokoæ dalszych rat nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10%
pozosta³ej ceny sprzeda¿y,
f) sprzeda¿ ratalna nastêpuje z zabezpieczeniem hipotecznym.
6.2.Nabywca, o którym mowa wy¿ej mo¿e uiciæ cenê
sprzeda¿y jednorazowo, najpó¿niej w dniu zawarcia
umowy sprzeda¿y.
Wobec tego nabywcy stosuje siê upust w cenie sprzeda¿y do wartoci oszacowanej przez rzeczoznawcê z
zastosowaniem § 2 ust. 2 uchwa³y.
7. Sprzedaj¹cy mo¿e ¿¹daæ zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie udzielonej zgodnie z § 2 ust. 2 uchwa³y, po jej waloryzacji, je¿eli nabywca nieruchomoci
przed up³ywem 10 lat licz¹c od dnia jej nabycia, zby³
lub wykorzysta³ nieruchomoæ na inne cele ni¿ mieszkaniowe.
Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
8. W przypadku gdy uzasadnione jest oddanie u³amkowej czêci gruntu w wieczyste u¿ytkowanie.
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty z tego tytu³u:
a) pierwsz¹ op³atê za oddanie nieruchomoci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste ustala siê na 15% ceny,
b) op³aty roczne ustala siê na 1% ceny.
9.1.Nieruchomoci przewidziane do zbycia umieszcza siê
w wykazie nieruchomoci przewidzianych do sprzeda¿y. Wykaz tej podaje siê do publicznej wiadomoci, wywiesza siê go na okres 21 dni w siedzibie Urzêdu gminy w Przodkowie, a ponadto podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 okrela siê odpowiednio:
 oznaczenie nieruchomoci wed³ug ksiêgi wieczystej, nr dzia³ki,
 powierzchniê nieruchomoci (gruntu i u¿ytkowa lokalu),
 opis nieruchomoci,
 przeznaczenie nieruchomoci w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,
 cenê nieruchomoci,
 terminy wnoszenia op³at,
 zasady aktualizacji op³at,
 informacje o przeznaczeniu do sprzeda¿y.
10.1.Najemca zawiadamiany jest na pimie o przeznaczeniu lokalu do sprzeda¿y z pouczeniem o przys³uguj¹cym mu pierwszeñstwem nabycia lokalu.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa wy¿ej wyznacza
siê termin 30 dni na z³o¿enie wniosku o nabycie zajmowanej nieruchomoci.
3. Najemcy korzystaj¹ z pierwszeñstwa w nabywaniu
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nieruchomoci, je¿eli z³o¿¹ owiadczenie, ¿e wyra¿aj¹ zgodê na ustalona cenê.
4. Strony uzgadniaj¹ szczegó³owe warunki sprzeda¿y
lokali oraz termin zawarcia umowy w Protokole
uzgodnieñ. Je¿eli nie dojdzie do podpisania protoko³u uzgodnieñ b¹d¿ jego realizacji tj. podpisania
umowy notarialnej kupna-sprzeda¿y, lokal mo¿e byæ
sprzedany w drodze przetargu.
11. Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszt przygotowania lokalu do sprzeda¿y.
12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach, zastosowanie ma ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

639
UCHWA£A Nr XXXVI/385/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w podziale miasta na obwody g³osowania
Na podstawie art. 30 ust 2 i art. 31 ust 1 ustawy z dnia
6 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602
zm. z 1998 r. Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z art. 29 ust. 2
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499) na wniosek
Burmistrza Miasta Rumi, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

638

§1

UCHWA£A Nr XXIII/247/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 28 czerwca 2001 r.

W za³¹czniku do uchwa³y Nr 871/155/98 Zarz¹du Miasta Rumi z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rumi obwodów g³osowania
zmienionym uchwa³¹ Nr XXV/232/2000 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w podziale miasta Rumi na obwody g³osowania wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) do obwodu g³osowania Nr 2 dodaje siê ulice:
Admiralska, Bosmañska, Kapitañska, Komandorska,
Nizinna, Podgórska, Wy¿ynna,
2) do obwodu g³osowania Nr 3 dodaje siê ulice:
Herberta, Na³kowskiej,
3) do obwodu g³osowania Nr 4 dodaje siê ulice:
Genera³a Andersa, Lubelska, £ódzka,
4) do obwodu g³osowania Nr 6 dodaje siê ulicê: Wiejska,
5) do obwodu g³osowania Nr 7 dodaje siê ulicê: Zielona,
6) do obwodu g³osowania Nr 8 dodaje siê ulice:
Dêbogórska, Kasztelañska,
7) w obwodzie g³osowania Nr 9:
a) dodaje siê ulicê: Mazowiecka,
b) dotychczasowy zapis D¹browskiego (od
ul. Gdañskiej do ul. Pomorskiej) otrzymuje brzmienie D¹browskiego (od ul. Gdañskiej do granic
Gdyni)
8) w obwodzie g³osowania Nr 12:
a) dodaje siê ulice:
Cyprysowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Morelowa, Plac Jana Paw³a II,
b) wykrela siê ulicê Dêbogórsk¹
9) do obwodu g³osowania Nr 15 dodaje siê: Kazimierz
10) w obwodzie g³osowania Nr 16:
a) dodaje siê ulice: Elbl¹ska, Opolska, Sopocka,
b) wykrela siê ulicê Lubelsk¹, £ódzk¹.

w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz.
775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126),
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:
1. W § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Urz¹d jest czynny w dniach roboczych:
poniedzia³ek, wtorek, roda, pi¹tek w godzinach
od 7.20 do 15.20
w czwartek od 9.30 do 17.30
2. W § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce referaty i
stanowiska pracy:
 Urz¹d Stanu Cywilnego,
 Sekretarz Gminy  Zastêpca Wójta,
 Skarbnik Gminy,
 Referat Finansów, inwestycji i remontów,
 Referat Edukacji, Kultury i Promocji Gminy,
 Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
 Referat Spraw Organizacyjnych, Obywatelskich
i Spo³ecznych,
 Radca Prawny,
 Stanowisko d/s Rady Gminy.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXII/239/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

§2
Wykaz granic i numerów obwodów g³osowania oraz
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹ zawiera
za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

Poz. 639
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Za³¹cznik do uchwa³y Rady Miejskiej Rumi
Nr XXXVI/385/2001
z dnia 28 czerwca 2001 r.
Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Baczyñskiego, Bema, Broniewskiego, Findera, Ga³czyñskiego,
Kiliñskiego, Konopnickiej, Kostki Napierskiego, Kociuszki, Krasickiego, 1-go Maja, Majkowskiego, Norwida, Nowotki, Okrzei,
Orzeszkowej, Prusa, S³owackiego, Tuwima, Tysi¹clecia (od ul.
Kosynierów do ul. I Dywizji Wojska Polskiego), Wróblewskiego,
¯urawia

Szko³a Podstawowa Nr 1
ul. Kocielna 6
tel. 671-08-48

2

Admiralska, Bosmañska, Hanki Sawickiej, Harcerska, Hodowlana,
Kapitañska, Komandorska, Korczaka, Lena, M³yñska, Nizinna,
Piaskowa, P³k. D¹bka, Podgórna, Podgórska, Przemys³owa, Sabata, Skarpowa, Sobieskiego (od Dworca PKP do ul. Sabata),
Strzelecka, Szkolna, l¹ska, Towarowa, Wa³owa, Wodna, Wy¿ynna, Zakole, Zawiszy Czarnego

Zespó³ Szkó³ Nr 3
ul. Sabata 12
tel. 671-07-19

3

Bia³a, Bia³owieska, Cegielniana, Che³moñskiego, Chodkiewicza,
D³uga, Dolna, Dunikowskiego, Gajowa, Gniewowska, Górska,
Grottgera, Grunwaldzka, Herberta, Hetmañska, Jaminowa, Kasprowicza, Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Ko³o, Malczewskiego, Mazurska, Miga³y, Na³kowskiej, Owsiana, Parkowa, Pszeniczna, Reja, Sadowa, Sêdzickiego, Tatrzañska, Wita Stwosza, Wysoka, Zakopiañska, Zbo¿owa, Zbychowska, ¯ytnia

Szko³a Podstawowa Nr 6
ul. Grunwaldzka 57
tel. 671-06-59

4

Bydgoska, D¹browskiego (od ul. Pi³sudskiego do ul. Gdañskiej)
Gdañska Nr 1, 3, 5, 7, 9, Genera³a Andersa, Grudzi¹dzka, Janowska, Kielecka, Kochanowskiego, Kolejowa, Lubelska, £ódzka,
£u¿ycka, 3-go Maja, Obroñców Westerplatte, Oliwska, Olsztyñska,
Ormiñskiego, Portowa, Radomska, S³upska, Suwalska, wiêtojañska, Wileñska

Gimnazjum Nr 2
ul. wiêtojañska 11
tel. 671-06-45

5

Abrahama, D¹browskiego (od ul. ¯wirki i Wigury do ul. Pi³sudskiego), Hallera, Krzywa, Maczka, Morska, Paderewskiego, Starowiejska (od Dworca PKP do ul. Matejki), Torowa, Wejhera

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1
ul. Starowiejska 4
tel. 671-06-22

6

Aleksandra Fredry, Asnyka, Ks.Bernarda Sychty, Ceynowy, Chrobrego, Cicha, Fenikowskiego, Gabrieli Zapolskiej, Ignacego Hepki,
Jana Trepczyka, Jeziorna, Kopernika, Krótka, Kosynierów, Kwiatowa, Ks.Leona Heykego, Lotników, Marzanny, Matejki, Okrê¿na,
Poprzeczna, Roszczynialskiego, Równa, Saperów, Sienkiewicza,
Sikorskiego, S³oneczna, Spadochroniarzy, Staszica, Stefana Bieszka, Stolarska, Sztabowa, lusarska, Tysi¹clecia (od ul. ¯wirki i
Wigury do ul. Kosynierów), W¹ska, Wiejska, Wyspiañskiego, ¯eromskiego, ¯wirki i Wigury

Szko³a Podstawowa Nr 6
ul. Sienkiewicza 30
tel. 671-01-50

7

Batorego, Brzechwy, Chabrowa, Chmielna, Janczarskiego, Kamienna, Leniczówka, £¹kowa, Makuszyñskiego, Podmok³a, Poraziñskiej, Rycerska, Skona, Szancera, w. Józefa, Zdrojowa, Zielarska,
Zielona, ródlana

Zespó³ Szkó³ Nr 4
ul. Batorego 29
tel. 671-01-40

8

Bohaterów Kaszubskich, Czarnieckiego, Czechowa, CzêstochowGimnazjum Nr 1
ska, Derdowskiego, Dêbogórska, Gdañska (od ul. Dêbogórskiej
ul. Rodziewiczówny 10
do ul. Pomorskiej), Gdyñska (od ul. Dêbogórskiej do ul. £okietka),
tel. 671-07-90
Helska, Jana Kazimierza, Jaworskiego, Kasztelañska, Kazimierza
Jagielloñczyka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony, Krzywoustego, Kusociñskiego, Leszka Bia³ego, £okietka, Marynarska, Mickiewicza, Mieszka I-go, Pi³sudskiego (od ul. Targowej do ul. Hallera),
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Przemys³awa II, Pucka, Pu³askiego, Rodziewiczówny, Starowiejska
(od ul. Matejki do Placu Kaszubskiego), Targowa, W³adys³awa IV,
W³adys³awa Jagie³³y, Wybickiego, Zygmunta Augusta, Zygmunta
Starego
9

D¹browskiego (od ul. Gdañskiej do granic Gdyni), Filtrowa, Gdañska
Nr Nr 29, 30, 32, 38, Gdyñska (od ul. £okietka do ul. Gdañskiej), Gnienieñska, Katowicka, Mazowiecka, Pomorska Nr 1, 1a, 1b, 1c, 3, 5, 7,9
Stoczniowców Nr 4, 9, 11, 23, Toruñska, Wroc³awska

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
ul. Stoczniowców 6
tel. 671-29-17

10

Dokerów, Gdañska Nr 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
Stoczniowców Nr 1, 3, 5, 13, 17, 19, 21, Szkutników ¯eglarzy

Przedszkole Samorz¹dowe Nr 5
ul. Dokerów 5
tel. 671-93-34

11

Chyloñska, Gdañska Nr 22, 24, 33, 36, Kujawska Nr Nr 1, 2, 4, 5,
7, 8, 11, 13, Oksywska, Pomorska Nr 15, 17, 19, 21, 23, 25

Ekologiczna Szko³a Spo³eczna
ul. Kujawska 8a
tel. 671-13-92

12

Agrestowa, Akacjowa, Borówkowa, Brzozowa, Bukowa, Che³miñska,
Chopina, Cisowa, Cmentarna, Cyprysowa, Dêbowa, I Dywizji Wojska
Polskiego, Grabowa, Jagodowa, Jarzêbinowa, Jaworowa, Jesionowa,
Jod³owa, Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierska, Klonowa, Kocielna,
Leszczynowa, Lipowa, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, Mostowa, Mciwoja II, Ogrodowa, Orzechowa, Plac Jana Paw³a II, Plac Kaszubski, Plac Wolnoci, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przyrzeczna, Pó³nocna, Rajska, Sk³odowskiej, Sosnowa, Spó³dzielcza, wierkowa,
wiêtope³ka, Topolowa, Truskawkowa, Warzywna, Wi¹zowa, Wierzbowa, Winiowa

Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2
ul. Kocielna 8
tel. 671-04-48

13

Fabryczna, Garbarska, Granitowa, Gryfa Pomorskiego, Górnicza, Hut- Szko³a Podstawowa Nr 10
nicza, Jantarowa, Ludowa, Marmurowa, Metalowców, Na Stoku,
ul. Górnicza 19
Okrêtowa, Polna, Robotnicza, Rybaków, Rymarska, Sobieskiego (od tel. 671-31-62
ul. Sabata do granic Gdyni), Stalowa, Szyprów, W³ókiennicza, ¯wirowa

14

Gdañska Nr 26, 28, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Kujawska Nr 15,
Pomorska Nr 29, 31

Przedszkole Samorz¹dowe Nr 6
ul. Pomorska 27
tel. 671-29-71

15

B¹dkowskiego, B³awatkowa, Bratkowa, Daliowa, Fio³kowa, Gerberowa, Godzikowa, Irysowa, Jana z Kolna, Kazimierz, Konwaliowa, Krokusowa, Makowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Partyzantów, Ró¿ana,
Storczykowa, niadeckich, Torfowa, Waryñskiego

Szko³a Podstawowa Nr 1
(sala gimnastyczna)
ul. Kocielna 6
tel. 671-10-25

16

Elbl¹ska, Krakowska, Opolska, Poznañska, Sopocka, Szczeciñska,
Warszawska

Gimnazjum Nr 2
(sala gimnastyczna)
ul. wiêtojañska 11
tel. 671-22-67

17

Objazdowa, Pi³sudskiego (od torów PKP do ul. Hallera), Zawadzkiego

Dom Dziennego Pobytu
CARITAS
ul. Zawadzkiego 8 A
tel. 671-29-33

640
UCHWA£A Nr XXVII/288/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany za³¹cznika do uchwa³y Nr VII/51/99
Rady Miejskiej Czersk z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie planu sieci publicznych szecioletnich szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pó. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o
samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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§1

642

W zwi¹zku z przekszta³ceniem Szko³y Podstawowej w
Zapêdowie obejmuj¹cej klasy I do VI w szko³ê podstawow¹ z klasami I do III modyfikuje siê obwód Szko³y Podstawowej w Rytlu, do którego w³¹cza siê miejscowoci:Zapêdowo, Lutom, Brda, ¯ukowo, Nowy M³yn, Gartki.

INFORMACJA
o decyzji w sprawie umorzenia postêpowania
administracyjnego o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a
dla Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach

§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

641
UCHWA£A Nr XXVII/289/01
Rady Miejskiej w Czersku
dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia Obwodu G³osowania Nr 14 w
Zak³adzie Karnym w Czersku oraz zmiany granicy Obwodów G³osowania Nr 3 i 12.
Na podstawie art. 30 ust. 3 i 29 ust. 2 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej utworzyæ w Zak³adzie Karnym w
Czersku obwód g³osowania i nadaæ mu nr 14.
§2
Zmieniæ treæ zapisu w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y
Nr 188/258/98 Zarz¹du Miejskiego w Czersku z dnia 1
wrzenia 1998 r. w pozycji 3 wykreliæ So³ectwo Z³otowo, pod pozycj¹ 12 dodaæ So³ectwo Z³otowo.
§3
Uchyliæ uchwa³ê Nr XXVI/281/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania.
§4
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 3
lipca 2001 r. wydan¹ na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu
postêpowania administracyjnego umorzono postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a dla przedsiêbiorstwa energetycznego Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach.
Pismem z dnia 17 maja 2001 r. (data wp³ywu: 17 maja
2001 r., znak: DN/968/01), Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach wyst¹pi³ z wnioskiem do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a.
Z uwagi na fakt, i¿ przes³any wniosek zawiera³ braki
merytoryczne, pismem z dnia 29 maja 2001 r. nr OGD820/337-A/2/2001/II/DJ, wezwano Przedsiêbiorstwo do
usuniêcia wystêpuj¹cych braków.
W oznaczonym terminie Przedsiêbiorstwo nie nades³a³o ¿¹danych wyjanieñ i dokumentów, a wyst¹pi³o z
wnioskiem o przed³u¿enie terminu do uzupe³nienia braków do dnia 25 czerwca 2001 r., na co uzyska³o zgodê
Prezesa URE.
Pismem z dnia 29 czerwca 2001 r. (znak: TT/1378/01),
po uprzednim niepe³nym udzieleniu odpowiedzi na wezwanie, Przedsiêbiorstwo wnios³o o umorzenie postêpowania administracyjnego, miêdzy innymi ze wzglêdu na
koniecznoæ dokonania zmian w koncesjach na wytwarzanie i przesy³anie ciep³a.
Po szczegó³owym przeanalizowaniu stanu faktycznego uznano, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa o umorzenie postêpowania administracyjnego w tej sprawie zas³uguje
na uwzglêdnienie.
Z treci przedstawionych dokumentów wynika, i¿
Przedsiêbiorstwo, opracuje taryfê dla ciep³a uwzglêdniaj¹c uwagi zawarte w pimie Prezesa z dnia 29 maja 2001
r. oraz zmiany przedmiotu i zakresu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
celem przed³o¿enia do zatwierdzenia.
Uzna³em równie¿, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa nie jest
sprzeczny z interesem spo³ecznym, albowiem przepisy
art. 1 ust. 2, art. 23 ust. 1, art. 45 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
54, poz. 348 z pón. zm.) oraz § 3 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)
nakazuj¹, aby przed³o¿ona taryfa dla ciep³a uwzglêdnia³a
interesy przedsiêbiorstw energetycznych oraz chroni³a
odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. Dlatego te¿, ze wzglêdu na zamiar opracowania przez Przedsiêbiorstwo nowej taryfy dla ciep³a, uwzglêdniaj¹cej zmiany dotycz¹ce prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o, uzna³em i¿ wniosek
ten jest zasadny.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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643
INFORMACJA
o decyzji w sprawie umorzenia postêpowania
administracyjnego o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a
dla Przedsiêbiorstwa Us³ug Energetycznych
i Komunalnych UNIKOM Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku
Pismem z dnia 24 maja 2001 r. (data wp³ywu: 24 maja
2001 r., znak: D/555/2001), Przedsiêbiorstwo Us³ug Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku (zwane dalej Przedsiêbiorstwem), wyst¹pi³o z wnioskiem do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) o zatwierdzenie
taryfy dla ciep³a.
Z uwagi na fakt, i¿ przes³any wniosek zawiera³ braki
merytoryczne, Prezes URE pismem z dnia 13 czerwca
2001 r. nr OGD-820/175-A/2/2000/I/KK, wezwa³ Przedsiêbiorstwo do usuniêcia wystêpuj¹cych braków.
W oznaczonym terminie Przedsiêbiorstwo nie nades³a³o ¿¹danych wyjanieñ i dokumentów, a pismem z dnia
26 czerwca 2001 r. (znak: D/651/2001) wnios³o o umorzenie postêpowania administracyjnego, z uwagi na fakt,
i¿ aktualnie obowi¹zuj¹ca taryfa zosta³a opracowana z
uwzglêdnieniem wymogów ustawy z dnia 26 maja 2000 r.
o zmianie ustawy  Prawo energetyczne i termin jej obowi¹zywania up³ywa dnia 30 wrzenia 2001 r.
Po szczegó³owym przeanalizowaniu stanu faktycznego uzna³em, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa o umorzenie
postêpowania administracyjnego w tej sprawie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Z treci przedstawionych dokumentów wynika, i¿
Przedsiêbiorstwo, wystêpuj¹c o umorzenie postêpowania administracyjnego, opracuje taryfê dla ciep³a uwzglêdniaj¹c uwagi zawarte w pimie Prezesa URE z dnia 13
czerwca 2001 r. celem przed³o¿enia do zatwierdzenia.
Uzna³em równie¿, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego nie jest sprzeczny z interesem spo³ecznym,
albowiem przepisy art. 1 ust. 2, art. 23 ust. 1, art. 45 ust.1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz § 3 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)nakazuj¹, aby przed³o¿ona taryfa
dla ciep³a uwzglêdnia³a interesy przedsiêbiorstw energetycznych oraz chroni³a odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

644
Uchwa³a Nr 266/XXXV/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê miesz-

kaniow¹, us³ugi i przemys³ oraz fragment tzw. Ma³ej
Obwodnicy od ulicy Koszaliñskiej do ulicy Szczeciñskiej w Cz³uchowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775
oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz
art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugi i przemys³ oraz fragment tzw. ma³ej obwodnicy od ulicy
Koszaliñskiej do ulicy Szczeciñskiej w Cz³uchowie, w
granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2.Plan obejmuje obszar po³o¿ony w zachodniej czêci
miasta Cz³uchowa, pomiêdzy ulicami Koszaliñsk¹ i
Szczeciñsk¹.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu liter¹ M;
2) tereny zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczone na rysunku planu literami MU;
3) teren us³ug sakralnych, oznaczony na rysunku planu literami UK;
4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu liter¹ U;
5) teren zabudowy us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami UP;
6) tereny zabudowy us³ugowo  produkcyjnej i przemys³owej, oznaczone na rysunku planu literami
UP, P;
7) teren gara¿y, oznaczony na rysunku planu literami KS;
8) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu literami KP;
9) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu literami ZP;
10) teren zieleni z parkingami, oznaczony na rysunku planu literami ZP, KP;
11) teren zieleni z ci¹gami pieszymi i pieszo  rowerowymi oraz us³ugami, oznaczony na rysunku planu literami ZP, KX, U;
12) tereny ci¹gów pieszych i pieszo  rowerowych,
oznaczone na rysunku planu literami KX;
13) teren ci¹gu pieszo  jezdnego, oznaczony na
rysunku planu literami KY;
14) tereny ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu literami KD;
15) tereny ulic lokalnych, oznaczone na rysunku
planu literami KL;
16) teren ulicy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu literami KZ;
17) teren ulicy g³ównej, oznaczony na rysunku planu literami KG;
18) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu literami EE;
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19) teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków, oznaczony na rysunku planu literami NO.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) linie zabudowy cile okrelone;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych ulic.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Dziale II uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby
wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
5) wysokoci budynku  nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od najni¿szego punktu wysokoci pierwotnego terenu, mierzon¹ w linii zabudowy, do najwy¿szego punktu kalenicy dachu;
6) obszarze planu  nale¿y przez to rozumieæ obszar
wyznaczony na rysunku planu granic¹ uchwalenia
planu.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE I ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Rozdzia³ 1
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
§ 6.1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 M.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) remonty i modernizacjê istniej¹cych budynków;
2) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug
nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz
pomieszczeñ us³ugowych.
§ 7.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 2
MU i 3 MU.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
2) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ dostosowana do architektury bu-

3.

4.
5.

§ 8.1.
2.

§ 9.1.
2.

3.
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dynków mieszkalnych lub dobudowanych do
budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
3) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wolno stoj¹cych lub zgrupowanych parami na granicach dzia³ek s¹siednich;
4) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w
jednym obiekcie;
5) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹)
spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 3;
6) podzia³ na dzia³ki o wielkoci zale¿nej od potrzeb
inwestorów, o szerokoci min. 25 m i powierzchni min. 1200 m2, z zapewnieniem bezporedniego dojazdu do nowo wydzielonych dzia³ek wy³¹cznie od wydzielonych w planie ulic dojazdowej 22 KD i lokalnych 25 KL i 26 KL.
Uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej prowadzonej na
terenach, o których mowa w ust. 1, nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne dzia³ki. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora 
obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
Dopuszcza siê przeznaczenie czêci terenu 3 MU
na powiêkszenie terenu szko³y podstawowej, zlokalizowanej poza obszarem.
Na terenach, o których mowa w ust. 1 nakazuje siê
pozostawiæ co najmniej 40% powierzch ni dzia³ki
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
Wyznacza siê teren us³ug sakralnych, oznaczony
na rysunku planu symbolem 4 UK.
Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) dopuszcza siê remonty, modernizacjê, rozbudowê i przebudowê istniej¹cych obiektów;
2) w maksymalnym stopniu nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹.
Wyznacza siê tereny us³ug, oznaczone na rysunku
planu symbolami 5 U, 6 U i 7 U.
Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
2) przeznaczenie czêci obiektu us³ugowego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych inwestora;
3) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹)
spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 3;
4) remonty, modernizacjê i zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków;
5) realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej prowadzonej na
terenach, o których mowa w ust. 1, nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne dzia³ki lub terenu
stanowi¹cego w³asnoæ jednego inwestora, a
obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 644

 1276 

4. Na terenie 6 U, wymienionym w ust.1, dopuszcza
siê pozostawienie istniej¹cych gara¿y.
5. Na terenach, o których mowa w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 10% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej, przeznaczonej pod
zieleñ dekoracyjno  izolacyjn¹;
2) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ wy³¹cznie za
porednictwem ulic lokalnych 25 KL i 27 KL oraz
ulicy zbiorczej 28 KZ.
§ 10.1. Wyznacza siê teren us³ugowo  produkcyjny,
oznaczony na rysunku planu symbolem 8 UP.
2. Wyznacza siê tereny us³ugowo  produkcyjne i
przemys³owe, oznaczone na rysunku planu symbolami 9 UP, P i 10 UP, P.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2,
dopuszcza siê:
1) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
2) zak³ady drobnej wytwórczoci;
3) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) i produkcyjn¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 5;
4) wtórny podzia³ terenu na dzia³ki o wielkoci zale¿nej od potrzeb inwestorów o powierzchni
min. 2000 m2 z zapewnieniem dojazdu wy³¹cznie od ulic dojazdowych i lokalnych 24 KD,
25 KL i 27 KL;
5) realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza
siê:
1) realizacjê obiektów przemys³owych wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
2) wszelk¹ dzia³alnoæ przemys³ow¹ spe³niaj¹c¹
wymóg okrelony w ust. 5.
5. Uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej, produkcyjnej
i przemys³owej prowadzonej na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie mo¿e wykraczaæ
poza granice zewnêtrzne dzia³ki, a obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2:
1) wprowadza siê zakaz realizacji zabudowy
mieszkaniowej;
2) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 20% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej, przeznaczonej
pod zieleñ dekoracyjno  izolacyjn¹.
§ 11.1. Wyznacza siê teren gara¿y, oznaczony na rysunku planu symbolem 11 KS.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) remonty i modernizacjê istniej¹cych obiektów;
2) budowê nowych gara¿y o wysokich walorach
estetycznych;
3) realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza
siê nakaz pozostawienia co najmniej 10% po-

§ 12.1.
2.

3.

4.

§ 13.1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§ 14.1.

2.

wierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
Wyznacza siê teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem 12 KP.
Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) wyznaczenie maks. 60 miejsc parkingowych;
2) realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
W przypadku rezygnacji z realizacji parkingu, dopuszcza siê przeznaczenie terenu, okrelonego w
ust. 1, na powiêkszenie terenu 3 MU, z uwzglêdnieniem linii zabudowy cile okrelonej w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 22 KD i
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oci 5,0
m od ci¹gu pieszego 18 KX.
W przypadku realizacji parkingu na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza siê nakaz pozostawienia co najmniej 10% powierzchni terenu
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej, przeznaczonej pod zieleñ dekoracyjno 
izolacyjn¹.
Wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 13 ZP, 14 ZP i
15 ZP.
Wyznacza siê teren zieleni z parkingami, oznaczony na rysunku planu symbolem 16 ZP, KP.
Wyznacza siê teren zieleni z przejciami pieszymi
i pieszo  rowerowymi oraz us³ugami, oznaczony
na rysunku planu symbolem 17 ZP, KX, U.
Na terenach, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust.
3, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê przeznaczenie terenu 14 ZP na powiêkszenie dzia³ki przylegaj¹cej do jej pó³nocno
 wschodniej granicy.
Na terenie, o którym mowa w ust. 2, wprowadza
siê nakaz pozostawienia co najmniej 20% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
Na terenie, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza
siê realizacjê parterowych obiektów us³ugowych
zwi¹zanych z handlem lub gastronomi¹, pod warunkiem pozostawienia co najmniej 60% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
Wyznacza siê tereny komunikacji przeznaczone dla
realizacji celów publicznych:
1) ci¹gu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 KX;
2) ci¹gów pieszo  rowerowych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 19 KX i 20 KX;
3) ci¹gu pieszo  jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 KY;
4) ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 22 KD, 23 KD i 24 KD;
5) ulic lokalnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 25 KL, 26 KL i 27 KL;
6) ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 28 KZ;
7) ulicy g³ównej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 29 KG  tzw. ma³ej obwodnicy.
Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych:
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1) dla ci¹gu pieszego 18 KX  5,0 m;
2) dla ci¹gów pieszo  rowerowych 19 KX i 20 KX  6,0
m,
3) dla ci¹gu pieszo  jezdnego 21 KY  6,0 m;
4) dla ulic dojazdowych:
a) 22 KD  12,0 m,
b) 23 KD  10,0 m,
c) 24 KD  15,0 m;
5) dla ulic lokalnych:
a) 25 KL  20,0 m i 25,0 m,
b) 26 KL  15,0 m,
c) 27 KL  20,0 m;
6) dla ulicy zbiorczej 28 KZ min. 30,0 m,
7) dla ulicy g³ównej 29 KG w pasach o zmiennej szerokoci min. 30,0 m, zgodnej z rysunkiem planu.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê minimalne szerokoci jezdni i chodników:
1) dla ulic dojazdowych 22 KD, 23 KD i 24 KD szerokoæ jezdni 5,0 m oraz co najmniej jednostronny
chodnik szerokoci 2,0 m;
2) dla ulic lokalnych 25 KL, 26 KL i 27 KL szerokoæ
jezdni 6,0 m oraz obustronne chodniki szerokoci
2,0 m oddzielone od jezdni pasami zieleni;
3) dla ulicy zbiorczej 28 KZ szerokoæ jezdni 6,0 m oraz
obustronne chodniki szerokoci 2,0 m;
4) dla ulicy g³ównej 29 KG szerokoæ jezdni, na odcinkach poza skrzy¿owaniami, jednokierunkowej 6,0 m,
za dwukierunkowej 7,0 m oraz obustronne chodniki szerokoci 2,0 m oddzielone od jezdni pasami zieleni.
4. Wzd³u¿ ulicy 29 KG uwzglêdniæ cie¿kê rowerow¹ szerokoci min. 2,5 m.
5. Ulica lokalna 25 KL w uk³adzie docelowym, po wybudowaniu ulic dojazdowej 22 KD i lokalnej 26 KL, nie
mo¿e mieæ po³¹czenia z ulic¹ Koszaliñsk¹.
6. Ulica dojazdowa 24 KD, zakoñczona placem do zawracania, nie mo¿e mieæ bezporedniego po³¹czenia z ulic¹ g³ówn¹ 29 KG.
7. Obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz wykonywania bezporednich zjazdów z terenów przyleg³ych na ulicê g³ówn¹ 29 KG.
8. Na terenach okrelonych w ust. 1:
1) dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie
innych urz¹dzeñ towarzysz¹cych telekomunikacyjnych takich jak szafka kablowa, budka telefoniczna
 na skrzy¿owaniach ulic przed utwardzeniem nawierzchni jezdni nale¿y przewidzieæ przepusty z rur
o przekroju min. 100 mm dla przewodów telekomunikacyjnych;
2) zakazuje siê realizacji obiektów budowlanych z wyj¹tkiem urz¹dzeñ technicznych ulic oraz zwi¹zanych
z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu.
§ 15.Wyznacza siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
oznaczony na rysunku planu symbolem 30 EE.
§ 16.1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ odprowadzenia cieków  przepompowni cieków, przeznaczony dla
realizacji celów publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 31 NO.
2. W przypadku wyznaczenia zamiennej lokalizacji
przepompowni dopuszcza siê w³¹czenie terenu,
okrelonego w ust. 1, w granice terenu 8 UP.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie
ochrony rodowiska kulturowego

§ 17.1. Wyznacza siê strefê OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej, obejmuj¹c¹ wyznaczone na rysunku planu obszary wystêpowania stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony
dóbr kultury.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu z zachowaniem rygorów metodycznych badañ stacjonarnych. Zakres badañ archeologicznych okreli inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
§ 18.1. Wyznacza siê strefê O ochrony archeologicznej,
obejmuj¹c¹ obszar planu pozosta³y po wydzieleniu z niego strefy OW, ulicy Szczeciñskiej oraz
terenów oznaczonych sym bolami 1 M, 4 UK, 11
KS, jako obszar potencjalnego wystêpowania stanowisk archeologicznych oraz reliktów archeologiczno  architektonicznych, ujêtych w ewidencji
organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia obserwacji archeologicznej w formie nadzoru archeologicznego nad realizacj¹ robót ziemnych, po zakoñczeniu których
teren mo¿e byæ trwale zainwestowany W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych lub
architektoniczno  archeologicznych ustala siê obowi¹zek przeprowa dzenia archeologicznych badañ ratowniczych. Zakres nadzoru i badañ okreli inwestorowi
Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 19.1. Ustala siê wymagania w zakresie obrony cywilnej:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny;
2) w planowanych do realizacji budynkach
uwzglêdniæ lokalizacjê schronów lub ukryæ;
3) uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnej w celu
zapewnienia niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych, tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny;
4) planowane do realizacji zaplecza socjalno  sanitarne (natryski, ³anie pracownicze) itp. projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO) i Punkt Odka¿ania
Transportu (POT);
5) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt pkt 1¸4,
nale¿y realizowaæ w zale¿noci od potrzeb  ko-
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nieczne jest wyst¹pienie do w³aciwego organu administracji o szczegó³owe wytyczne do ka¿dego zadania inwestycyjnego.
Rozdzia³ 4
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu
§ 20.1. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków z wyj¹tkiem gospodarczych do III kondygnacji (maks. 12,0 m) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza
siê poddasze u¿ytkowe;
3) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
4) budynki gospodarcze (wzglêdnie gara¿e) dobudowane do budynków mieszkalnych musz¹
tworzyæ z nimi jednolit¹ ca³oæ architektoniczn¹;
5) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu po³aci 50° lub w uzasadnionych przypadkach, ze wzglêdu na proporcje budynku, wielospadowe o nachyleniu po³aci j.w.  zaleca siê
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 30° kryty dachówk¹ ceramiczn¹, za na du¿ych obiektach us³ugowych, produkcyjnych lub przemys³owych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania
dachów p³askich;
6) wszystkie obiekty w obrêbie jednej dzia³ki oraz
w granicach terenu musz¹ stanowiæ zwarty
uk³ad funkcjonalno  przestrzenny.
2. Linie zabudowy cile okrelone oraz nieprzekraczalne wykrelono na rysunku planu.
Na terenach po³o¿onych wzd³u¿ ulicy g³ównej 29
KG odleg³oæ planowanej zabudowy powinna byæ
ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po ulicy g³ównej, nie mniej jednak ni¿ 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy oraz
min. 25,0 m od krawêdzi jezdni docelowej.
W przypadku lokalizacji zabudowy w strefie uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 29 KG, wykonanie urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa ulicy nale¿y do inwestora lub jego nastêpców prawnych.
3. Na terenach le¿¹cych przy ulicy g³ównej 29 KG
zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 25,0 m od krawêdzi
jezdni ulicy g³ównej 29 KG (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej).
4. Mo¿liwa jest realizacja ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
5. Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ jednego inwestora nale¿y przewidzieæ co
najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów
u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla
samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych
okresowo, a w przypadku dzia³alnoci us³ugowej,
produkcyjnej i przemys³owej, w iloci niezbêdnej
dla profilu prowadzonej dzia³alnoci.
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6. Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest w zale¿noci od potrzeb, ucilenie warunków geologicznych pod³o¿a.
7. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa stosownie do
odrêbnych przepisów, ustala siê:
1) tymczasow¹ strefê ochronn¹ istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN-15 kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych
przewodów, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu
nasadzeñ  w/w strefa ulega zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii  do tego czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej;
2) wymóg uwzglêdniania przy realizacji wszelkich
obiektów istniej¹cych przebiegów sieci infrastruktury technicznej  w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dzia³ki (terenu) dopuszcza siê zmianê przebiegu istniej¹cych linii na
warunkach okrelonych przez gestora sieci, na
koszt zainteresowanego zmian¹.
8. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej miejskiej sieci
wodoci¹gowej.
9. Wody opadowe z po³aci dachowych nale¿y odprowadzaæ bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
10. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, dróg,
placów manewrowych i parkingów przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
11. Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na miejskie wysypisko po³o¿one w Kie³pinie gm. Cz³uchów, na dzia³ce nr 78/1
lub inne wskazane przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
12. cieki nale¿y odprowadziæ projektowanymi kolektorami sanitarnymi do miejskiej kanalizacji i dalej do
miejskiej oczyszczalni.
13. Doprowadzenie energii elektrycznej z projektowanej
stacji transformatorowej SN/nn na terenie oznaczonym symbolem 16a EE, na geodezyjnie wydzielonej
dzia³ce o wymiarach minimum 6 m x 8 m oraz ze stacji istniej¹cych zlokalizowanych poza obszarem planu. Projektowan¹ stacjê nale¿y zasiliæ przelotowo z
linii redniego napiêcia nr 223 (kierunek stacja Kot³ownia), po uprzednim jej skablowaniu. Ze stacji
transformatorowych wyprowadziæ linie kablowe n.n
na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
14. W projektowanych obiektach nale¿y maksymalnie
przewidzieæ ogrzewanie nieuci¹¿liwe dla rodowiska
(np.: elektryczne, olejowe lub gazowe)  docelowo
nale¿y obj¹æ tereny zasiêgiem miejskiego gazoci¹gu
lub ciep³oci¹gu na warunkach okrelonych przez gestorów sieci.
DZIA£ III
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 21.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia zawarte w miejscowym planie ogól-
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nym zagospodarowania przestrzennego miasta Cz³uchowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr X/37/89 Miejskiej
Rady Narodowej w Cz³uchowie z dnia 25 padziernika 1989 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 1, poz. 1 z
pón. zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 22.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 23.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 24.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Mróz

645
UCHWA£A Nr XXXV/370/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. Zmianami), art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
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o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla miasta Rumi 32 punkty sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a nr LIII/535/98 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ustalenia dla miasta
Rumi liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu.
§4
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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