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805
UCHWA£A Nr XXXIII/1024/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie utworzenia zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolina Strzy¿y w Gdañsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm. Nr 58, poz. Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775
z 1998 r. Nr 106, poz. 679, Nr 155, 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 26, poz. 306),
art. 34 w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, pkt 6 lit. d, art. 32 i 31
ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z
1994 r. Nr 89, poz. 415 z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272,
Nr 54, poz. 349, z 1998 r. Nr 133, poz. 885, z 1999 r. Nr 106,
poz. 668, z 2001 r. Nr 3, poz. 21) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:

3.
4.
5.

6.

7.

§1
Podaje siê pod ochronê w formie zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolinê Strzy¿y o powierzchni
381 ha, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do niniejszej
uchwa³y.

8.

Poz. 805

wania w miarê mo¿liwoci technicznych naturalnych
materia³ów przy umocnieniu brzegów i wznoszonych
budowlach wodnych lub zamaskowaniu elementów
technicznych rolinnoci¹
Wody opadowe z tras komunikacji samochodowej
mog¹ byæ odprowadzane do Strzy¿y tylko poprzez urz¹dzenia podczyszczaj¹ce.
Preferuje siê gospodarkê len¹ ukierunkowan¹ na unaturalnienie zbiorowisk lenych.
Nowe nasadzenia drzew przy ulicach, obiektach kubaturowych itp. musz¹ byæ podporz¹dkowane zachowaniu walorów krajobrazowych doliny, a w szczególnoci nie mog¹ przes³aniaæ panoram widokowych.
Lokalizacja obiektów budowlanych w zespole przyrodniczym wymaga zgodnoci z za³¹cznikiem graficznym
do niniejszej uchwa³y z wyj¹tkiem:
a) obiektów ma³ej architektury,
b) infrastruktury technicznej niezbêdnej dla miasta oraz
zwi¹zanej z wykorzystaniem jej dla tworzonego zespo³u (np. mostków nad ciekami),
c) niezbêdnych konstrukcji umacniaj¹cych skarpy.
Na terenach wierzchowinowych nie objêtych zakazem
lokalizacji obiektów budowlanych dopuszcza siê zabudowê nisk¹, w miarê mo¿liwoci niewidoczn¹ z dna
doliny.
Wszelkie prace mog¹ce naruszyæ stan rodowiska na
terenie objêtym ochron¹ nale¿y uzgadniaæ w Wydziale
Ochrony rodowiska UM w Gdañsku.

§2

§5

Celem ochrony w zespole przyrodniczo  krajobrazowym Dolina Strzy¿y jest zachowanie wyj¹tkowych walorów krajobrazowych terenu oraz bogatej szaty rolinnej przy jednoczesnym wdra¿aniu zasady budowania ci¹g³oci struktur przyrodniczych.

Na terenie zespo³u wprowadza siê nastêpuj¹ce nakazy:
1. Uporz¹dkowanie dna doliny, a przede wszystkim likwidacja nielegalnych obiektów budowlanych i wysypisk
odpadów.
2. Likwidacja nielegalnych ogrodów u¿ytkowych.
3. Wytyczenie i urz¹dzenie szlaków penetracji pieszej,
konnej i rowerowej.
4. Zagospodarowanie punktów widokowych skomunikowanych ze szlakami penetracji pieszej.
5. Opracowanie i ustawienie tablic informacyjnych o zespole przyrodniczo-krajobrazowym z podaniem celów
ochrony oraz obowi¹zuj¹cych zakazów i ograniczeñ.
6. Likwidacja wszystkich odprowadzeñ cieków do Strzy¿y i jej dop³ywów za wyj¹tkiem wód opadowych odprowadzanych przez urz¹dzenia podczyszczaj¹ce.

§3
Na terenie zespo³u wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy:
1. Kanalizacji Strzy¿y i jej dop³ywów, prac melioracyjnych
oraz wykonywania innych czynnoci niszcz¹cych rodowisko przyrodnicze koryt cieków i ich otoczenia.
2. Sk³adowania odpadów p³ynnych i sta³ych, w tym mas
ziemnych.
3. Rozpalania ognisk za wyj¹tkiem specjalnie do tego celu
wyznaczonych miejsc.
4. Wypalania traw.
5. Niszczenia: lasów, ¿arnowczysk, zadrzewieñ i ³êgów
wzd³u¿ cieków, szuwarów, ³¹k i zio³oroli, starszych okazów drzew i mozaiki leno-zarolowomurawowej na
zboczach doliny, z wy³¹czeniem terenów podlegaj¹cych
zagospodarowaniu zgodnie z § 4 ust. 6 i 7.
6. Ustawiania reklam.
7. Usuwania, niszczenia lub uszkadzania tablic dotycz¹cych zespo³u.
8. Organizowania imprez masowych oraz u¿ywania urz¹dzeñ nag³aniaj¹cych.
§4
Na terenie zespo³u wprowadza siê nastêpuj¹ce ograniczenia:
1. Penetracja piesza, konna i rowerowa mo¿e siê odbywaæ po wyznaczonych, urz¹dzonych szlakach, zapewniaj¹cych powi¹zania z terenami otaczaj¹cymi.
2. Dopuszcza siê regulacjê Strzy¿y, w tym budowê
zbiorników retencyjnych, pod warunkiem zastoso-

§6
Dopuszcza siê realizacjê funkcji specjalnej zwi¹zanej z
obronnoci¹ kraju do czasu jej wyganiêcia.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXXVII/1170/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 12 lipca 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXV/1101/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 maja 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/1024/2001 z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie utworzenia zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolina Strzy¿y w Gdañsku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m 
Stare Szkoty  Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ulicy £u¿yckiej i Lotników Polskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 106, poz. 679, Nr 155, poz. 1014,
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,
Nr 95, poz. 1041), art. 34 w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, pkt 6
lit. d, art. 31 i 32 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, zm.: z 1992 r.
Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147,
poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 156, poz. 773, z
1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349,
Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2001 r. Nr 3, poz. 21) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie utworzenia zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolina Strzy¿y w Gdañsku, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 3 skrela siê nastêpuj¹ce punkty: 3, 6, 8 w zwi¹zku z czym punkty 4, 5 i 7 zamieniaj¹ odpowiednio
swoj¹ numeracjê.
2. W § 3 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
Niszczenia: lasów, ¿arnowczysk, zadrzewieñ i ³êgów
wzd³u¿ cieków, szuwarów, ³¹k i zio³oroli, starszych
okazów drzew i mozaiki leno-zarolowo-murawowej na zboczach doliny, z wy³¹czeniem terenów,
podlegaj¹cych zagospodarowaniu zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego.
3. W § 3 dodaje siê punkt 6 w brzmieniu:
Budowy:
a) na terenie oznaczonym w za³¹czniku graficznym
 wszelkich budynków (jako mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony),
b) na pozosta³ym obszarze zespo³u  budynków mog¹cych spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
4. Skrela siê nastêpuj¹ce paragrafy: 4, 5, 6
5. § 7 nadaje siê nr 4.
6. § 8 nadaje siê nr 5 w brzmieniu:
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
7. § 9 nadaje siê nr 6 w brzmieniu:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11 i art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. z
1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686
i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 106,
poz. 679,Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ulicy £u¿yckiej i Lotników Polskich.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na dwa
tereny strefowe (oznaczone symbolem trzycyfrowym
od 001 do 002), wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33  us³ugi: administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fal elektromagnetycznych
w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i
wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi
samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska, kubaturowe biura,
banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej wielkoci przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym,
ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogi do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
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Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer,
szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
62  zieleñ dostêpna: parki, lasy, skwery, zielone tereny
rekreacyjne, z dopuszczeniem funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ u¿ytkowników jak: wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów niewymagaj¹cych zgody na
budowê jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub
przenonych straganów rozstawionych tylko na czas
sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela lub w³adaj¹cego terenem).
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi
pieszo  jezdne
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki.
Powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji (nadziemnych i
podziemnych) po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i
balkonów pomniejszona o 10%.
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy: wysokoæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub
najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.

10.

11.

12.
13.
14.

§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1712
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Hurtownie.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 0,8
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 400 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 9 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 30%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy od
strony zachodniej  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug i minimum 1,2 stanowiska/mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy Lotników Polskich. Wjazd na teren w miejscu oznaczonym na rysunku planu
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej, gazowe lub
inne niskoemisyjne

15.
16.
17.

Poz. 807

cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji wstêpnie oczyciæ
z piasków i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 teren po³o¿ony jest w obrêbie Zespo³u Urbanistycznego Starego Che³ma
 ustala siê nastêpuj¹ce warunki architektoniczne:
dach dwuspadowy o spadku ok. 40°, kalenica g³ówna budynku równoleg³a do zachodniej granicy terenu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 30% terenu (lub wydzielonych dzia³ek budowlanych).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0,00%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
 W obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê
placów zabaw dla dzieci.
 Uci¹¿liwoæ obiektów lub terenów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu inwestycji.
 Funkcje mieszkaniowe zabezpieczyæ przed
uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1712
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 62 Zieleñ dostêpna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: nie dopuszcza siê
Woda: nie ustala siê
Elektrycznoæ: nie ustala siê
Ogrzewanie: nie ustala siê
cieki: nie ustala siê
Wody opadowe: nie ustala siê
Utylizacja odpadów sta³ych: nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Wzbogacenie zieleni poprzez wprowadzenie drzew
i krzewów o gatunkach odpowiednich do miejscowych warunków.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0,00%.
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
 Przez teren przechodzi magistrala ciep³ownicza, oznaczona na rysunku planu, do zachowania
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
Nie ustala siê
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna w miecie
Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ulicy £u¿yckiej i Lotników Polskich, w skali 1:2 000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) wjazd na teren,
5) przeznaczenie terenu wed³ug klasyfikacji strefowej.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego.
§7
Traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.,
og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 18, poz. 102
z dnia 30 wrzenia 1993 r. z pón. zm.  w granicach
objêtych ustaleniami niniejszego planu,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr XX/114/91 z dnia 26 marca 1991 r.,
og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 10, poz. 86
z dnia 17 maja 1991 r. z pón. zm.  w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gdañsk Po³udnie, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXI/181/88
Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 1988 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 21, poz. 150 z
dnia 12 wrzenia 1989 r. z pón. zm.  w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
M. Lisicki

808
UCHWA£A Nr XXXVI/1154/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon Grodzisko
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11 i art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz, 74, zm.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
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Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686 i Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 106, poz. 679,
Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon Grodzisko w miecie Gdañsku, oznaczony numerem ewidencyjnym 1111 obejmuj¹cy obszar o powierzchni 31,69 ha, ograniczony:
 od zachodu  ulic¹ D¹browskiego i ulic¹ Powstañców Warszawskich,
 od pó³nocy i wschodu  ulic¹ 3 Maja,
 od po³udnia  ulic¹ Nowe Ogrody,
jak na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru na 31 terenów (oznaczonych
symbolem trzycyfrowym od 001 do 031), wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym:
24  zabudowa wielorodzinna.
32  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca 24 i 33, us³ugi na dolnych kondygnacjach lub w
budynkach wolnostoj¹cych itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
33  us³ugi: administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi
³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw) parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura, banki, miejsca kultu religijnego. Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi
obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
41  strefa produkcyjno us³ugowo sk³adowa: strefa
umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹, pod warunkiem ¿e dana produkcja i zastosowana technologia
uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o
znacznej skali uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, iloci przewozów koniecznych dla tej produkcji,
generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów produkcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty napraw samochodów, warsztaty samochodowe.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci komercyjn¹.
51  funkcje wydzielone chronione wyszczególnione z
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nazwy wymagaj¹ce specjalnej ochrony przed uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które s¹ budowane przez gminê w ramach zadañ w³asnych lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria itd.) oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty funkcyjne
wed³ug uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury, itd.).
52  funkcje wydzielone niechronione jak wy¿ej tylko
nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, areszt, infrastruktura techniczna
strefowa oraz liniowa wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei, plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33.
62  zieleñ dostêpna: parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne, z dopuszczeniem funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ z u¿ytkowników jak: wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga
turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i
gastronomiczna z obiektów niewymagaj¹cych zgody na
budowê jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub
przenonych straganów rozstawionych tylko na czas
sprzeda¿y (wymagane pozwolenia w³aciciela lub w³adaj¹cego terenem).
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.
85  tereny obs³ugi komunikacji: parkingi, stacje paliw, przystanki,wêz³y integracyjne, itp. Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu
strefy 33.
93  dworce i stacje pasa¿erskie, plus us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy.
§3
1. Definicje u¿ytych pojêæ:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia u¿ytkowa
zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki.
Powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita kondygnacji nadziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów pomniejszona o 10%,
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy,
mierzona w metrach: od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu
kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i
kominów (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
 okrelone na rysunku planu nieprzekraczalne linie
zabudowy oznaczaj¹ liniê dopuszczalnej lokalizacji
ciany budynku; linie te nie dotycz¹ wykuszy, balkonów,
 u¿ytkowanie tymczasowe: oznacza zachowanie istniej¹cych obiektów i funkcji bez mo¿liwoci rozbudowy i przebudowy tych obiektów na funkcje niezgodne z funkcjami ustalonymi dla terenu.
2. Tereny publiczne na obszarze objêtym planem stanowi¹: ulice, ci¹gi pieszo  jezdne i piesze oznaczone na
rysunku planu oraz tereny oznaczone nr 020.52, 021.52,
015.62, 017.62
3. Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,87 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
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Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa.
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszelkie funkcje poza: stacjami paliw, handlem (z wyj¹tkiem handlu artyku³ami spo¿ywczymi), parkingami (naziemnymi i podziemnymi), zieleni¹.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹
WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 0,20
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 1500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 5 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 10%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy dla
obiektów kubaturowych nadziemnych jak na rysunku planu
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Min. 3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Lokalizacja parkingów ogólnodostêpnego naziemnych i podziemnych dopuszczalna równie¿ poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy 031.81, 029.81, od ulicy J. D¹browskiego
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego lub redniego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z piasków i osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Zabytkowego zespo³u urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, uznanego
za Pomnik historii.
b) W pó³nocnej czêci terenu znajduje siê stanowisko
archeologiczne. Pozosta³y obszar objêty ochron¹
archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z
g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np.
pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ
archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) W obrêbie terenu min 20% powierzchni zajmowaæ
winna zieleñ niska i rednia (do maksymalnej wysokoci 2,00 m)
b) Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku na
granicy terenu inwestycji.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Po³udniowa czêæ terenu  oznaczona na rysunku planu, po³o¿ona w rejonie przebiegu linii radiowej.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
a) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej przesy³owych, zasilaj¹cych obszary
zewnêtrzne.
b) Warunki realizacji parkingu w po³udniowej czêci
terenu:
 ograniczenie przekszta³ceñ powierzchni terenu
 w czêci podziemnej parkingów przewidzieæ
urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb Obrony Cywilnej.
c) Wyklucza siê lokalizacjê reklam wolnostoj¹cych i
zieleni wysokiej, masztów, przes³aniaj¹cych panoramê na Grodzisko.
d) Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y naziemnych.
e) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do formy lub usytuowania z ustaleniami planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 2,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 51 Funkcje wydzielone chronione.
Zakres funkcji dopuszczalnych: us³ugi kultury, sakralne, administracja, biura, gastronomia, hotel, nauka,
opieka spo³eczna i zdrowotna, funkcje mieszkalne, park.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e naziemne, zabudowa gospodarcza.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: jak w stanie istniej¹cym, bez
uwzglêdniania budynków gospodarczych przeznaczonych do likwidacji
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: podzia³
na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dodatkowy podzia³ na dzia³ki budowlane terenu oznaczonego
na rysunku planu wymaga projektu zagospodarowania dla tego terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: dla wszystkich budynków zachowywanych jak w stanie istniej¹cym
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: jak w stanie istniej¹cym, bez uwzglêdniania powierzchni istniej¹cych budynków gospodarczych.
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
a) Ogólnodostêpny ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci
min 5,00 m stanowi¹cy dojazd do dawnej wozowni
(budynek oznaczony na rysunku planu nr 22)
b) Ogólnodostêpny ci¹g pieszy o szerokoci min
3,00 m w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
8. PARKINGI
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Min. 1 mp. /100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug i 1mp./
mieszkanie w obrêbie terenu lub w obrêbie terenu
001.41.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi  dojazd do terenów zabudowanego (budynków Zespo³u poszpitalnego Bo¿ego Cia³a) ci¹giem
pieszo  jezdnym nr 029.81
 dojazd do budynku dawnej wozowni (budynek nr 22)
ci¹giem pieszo  jezdnym przez teren nr 003.33
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Teren objêty stref¹ ochrony konserwatorskiej jako
Zespó³ poszpitalny Bo¿ego Cia³a wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Obiekty wpisane
do rejestru zabytków nieruchomych (oznaczone na
rysunku planu) do zachowania i rewaloryzacji:
 Koció³ i plebania
 Domy mieszkalne ul. 3 Maja 21 A,B,C,D
 dawny cmentarz
Obowi¹zuje pe³na ochrona formy i struktury zewnêtrznej obiektów.
d) W obrêbie terenu parkowego znajduje siê budynek dawnej wozowni (nr 22)  do zachowania i
ochrony.
Zakres ochrony: bry³a budynku, pierwotny kszta³t
otworów. Rewaloryzacja obiektu i zagospodarowanie ³¹cznie z obiektem (nr 21) po³o¿onym w obrêbie terenu 003.33 oraz dawn¹ prochowni¹ wojenn¹ (nr 7) w obrêbie terenu 016.51.
e) Uwarunkowania realizacyjne:
 Rewitalizacja zespo³u budynków Bo¿ego Cia³a,
przestrzenne scalenie zespo³u, podkrelenie jego
granic zieleni¹ redni¹ lub elementami ma³ej architektury  wed³ug linii podzia³u wewnêtrznego oznaczonych na Rysunku planu.
 Jednorodne ukszta³towanie terenu pomiêdzy budynkami zespo³u Bo¿ego Cia³a.
 Elementy ma³ej architektury, latarnie w formach
stylizowanych.
 Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.
 W wypadku z³ego stanu technicznego obiektów,
nie daj¹cego mo¿liwoci remontu, obowi¹zuje
odtworzenie obiektu wed³ug form historycznych.
 Nie dopuszcza siê ogrodzeñ.
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11.WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) Teren wymaga zintegrowanej rewaloryzacji rodowiska przyrodniczego
b) Istniej¹cy drzewostan do zachowania
c) Wzbogacenie zieleni niskiej i redniej na obszarze
terenu parkowego  po³o¿onego poza terenem zabudowanym wyznaczonym liniami podzia³u wewnêtrznego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren oznaczony na rysunku planu po³o¿ony w rejonie przebiegu linii radiowej.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
a) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych, masztów
oraz nowych nasadzeñ zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych panoramê Grodziska.
b) Dopuszcza siê lokalizacjê lapidarium nagrobków
cmentarnych.
c) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do formy lub usytuowania z ustaleniami planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e, budynki gospodarcze
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: jak budynek ul. 3
Maja 14
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
a) Ogólnodostêpny ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci
minimum 5 m. stanowi¹cy dojazd do budynku dawnej wozowni (budynek oznaczony na rysunku planu
nr 22  w obrêbie terenu 002.51);
b) Ogólnodostêpny ci¹g pieszy o szerokoci min 3,00
m. w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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Drogi: dojazd od ulicy 3 Maja
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego równie¿ za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Obiekt dawnej zbrojowni (oznaczony na rysunku
planu numerem 21) do zachowania i ochrony.
Zakres ochrony: bry³a (gabaryty budynków), podzia³ elewacji (w tym kszta³t okien i drzwi), materia³
elewacji.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wprowadzenie zieleni niskiej i redniej na min 10%
powierzchni terenu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
a) Zakaz wygrodzeñ zewnêtrznych i wewnêtrznych terenu.
b) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych, zieleni wysokiej, masztów  przes³aniaj¹cych panoramê na
Grodzisko
c) Istniej¹ce obiekty oznaczone na Rysunku planu niezgodne co do formy lub usytuowania z ustaleniami planu.
d) Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 1,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 93
Dworce i stacje pasa¿erskie, us³ugi handlu detalicznego, gastronomii, obs³uga turystyczna, urzêdy pocztowe,biura itp.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e na poziomie terenu, zabudowa gospodarcza
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 2 000 m2 (z
wyj¹tkiem trafostacji, dla której nale¿y wydzieliæ dzia³kê o powierzchni maksimum 50 m2).
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: w wypadku modernizacji dworca PKS lub wymiany obiektów maksymalna wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
wysokoci zabudowy istniej¹cej.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 35%
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 1,5 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy przyleg³ej do terenu od strony
wschodniej
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasków i osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%.
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
a) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych, masztów,
zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych panoramê na Grodzisko
b) W budynkach u¿ytecznoci publicznej oraz pod-
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ziemnych budowlach komunikacyjnych uwzglêdniæ
urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.
c) Dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 005 2. POWIERZCHNIA 0,42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e na poziomie terenu i zabudowa gospodarcza.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,50
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: Maksimum powierzchnia terenu, minimum 800 m2 (za wyj¹tkiem trafostacji, dla której nale¿y wydzieliæ dzia³kê
o powierzchni maksimum 50 m2).
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy:
utrzymaæ stan istniej¹cy we wszystkich obiektach historycznych, do zachowania i ochrony.
dla obiektów pozosta³ych i projektowanych:dopuszczalna wysokoæ zabudowy 10 m.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 70%
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 1 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 026.81 i nr 027.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych,
masztów, itp. oraz zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych
panoramê na Grodzisko.
d) Budynki oznaczone na Rysunku planu do zachowania i ochrony.
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Zakres ochrony:
 dla budynku dawnej szko³y wojennej: bry³a (gabaryty budynków), podzia³ elewacji (w elewacjach
frontowych), materia³ elewacji,
 dla budynków pozosta³ych: zachowanie bry³y, podzia³ elewacji.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Minimum 15% terenu zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
W budynkach u¿ytecznoci publicznej oraz podziemnych budowlach komunikacyjnych uwzglêdniæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,98 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Us³ugi sportu, miejsca kultu religijnego, gara¿e na poziomie terenu, zabudowa gospodarcza.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na
rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 3 mp/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 028.81, 030.81, oraz od ulicy
3 Maja.
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej niskoemisyjne lub sieci ciep³owniczej
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z piasku i osadów.

Poz. 808

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

 1779 

Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych,
masztów, itp. oraz zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych
panoramê na Grodzisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Min. 20% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY.
a) Realizacja nowej zabudowy wymaga opracowania
projektu budowlanego dla ca³ego terenu i uzyskania jednego pozwolenia na budowê. Niniejsze ustalenie obowi¹zuje do chwili uzyskania pozwolenia
na u¿ytkowanie wszystkich obiektów budowlanych
objêtych w/w pozwoleniem na budowê.
b) W budynkach u¿ytecznoci publicznej oraz podziemnych budowlach komunikacyjnych uwzglêdniæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.
c) W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ dojazd do
dzia³ek nr 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 w formie ci¹gu pieszo  jezdnego o szerokoci minimum 8,00 m (ustalenie obowi¹zuje w przypadku zachowania odrêbnoci tych dzia³ek).
d) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do formy lub usytuowania z planem.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,79 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Areszt ledczy
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 16 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na
rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 3 mp/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej dla us³ug
ogólnodostêpnych.
Min. 1 mp./ 5 zatrudnionych.
Min. 1 mp./mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy 030.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych,
masztów, itp. oraz zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych
panoramê na Grodzisko.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie terenu min 20% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ niska i redni¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
W budynkach u¿ytecznoci publicznej oraz podziemnych budowlach komunikacyjnych uwzglêdniæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 008 2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Areszt ledczy.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 16 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na
rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 3 mp/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej dla us³ug
ogólnodostêpnych.
Min. 1 mp./ 5 zatrudnionych.
Min. 1 mp./mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ul. 030.81 oraz od ulicy 3 Maja
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjne
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace, wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych,
masztów, itp. oraz zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych
panoramê na Grodzisko.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie terenu min 20% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
W budynkach u¿ytecznoci publicznej oraz podziemnych budowlach komunikacyjnych uwzglêdniæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 009 2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: jak wysokoæ budynku ul. Nowe Ogrody 27.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na
rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 3 mp/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej dla us³ug
ogólnodostêpnych.
Min. 1 mp./ 5 zatrudnionych.
Min. 1 mp./mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ul. 030.81 oraz od ulicy 3 Maja
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjne
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
 W podziemnych budowlach komunikacyjnych
uwzglêdniæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.
 Proponuje siê usytuowanie dominanty architektonicznej w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 10
2. POWIERZCHNIA 1,22 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Budynki gospodarcze
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Areszt ledczy
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 16 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 0,5 mp/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej dla us³ug
ogólnodostêpnych.
Min. 0,5 mp./mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 024.81 i 030.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
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b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji obiektów i elementów przes³aniaj¹cych panoramê na Grodzisko.
d) Granice historycznych podzia³ów w³asnociowych
oznaczone na rysunku planu  do zaakcentowania
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie terenu min 15% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
W podziemnych budowlach komunikacyjnych uwzglêdniæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 11
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa.
Us³ugi do 100% powierzchni u¿ytkowej brutto.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e na poziomie terenu, zabudowa gospodarcza,
hurtownie.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 500 m2, za wyj¹tkiem wydzielenia dzia³ki dla trafostacji, dla której powierzchni maksimum 50 m2.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 024.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

 1782 

Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Fortu Grodzisko. Zakaz
lokalizacji masztów, reklam wolnostoj¹cych i innych
elementów przes³aniaj¹cych panoramê na Grodzisko.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie terenu min 10% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹ do maksymalnej wysokoci 3,00 m.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do funkcji lub usytuowania z ustaleniami
planu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 12
2. POWIERZCHNIA 0,93 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Us³ugi sportu.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: podzia³
na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: jak budynki ul.
Nowe Ogrody 27 i 30-34
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: jak w stanie istniej¹cym
Linie zabudowy: nie ustala siê

Poz. 808

7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 024.81 oraz od ulicy Nowe
Ogrody
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub gazowe
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Budynki wraz z dzia³k¹ (oznaczone na rysunku planu) wpisane do rejestru zabytków do bezwzglêdnego zachowania i ochrony. Zakaz przekszta³ceñ,
ochrona bry³y, struktury zewnêtrznej i wewnêtrznej.
d) Budynki oznaczone na Rysunku planu do zachowania i ochrony. Zakres ochrony: uk³ad i materia³
elewacji, zasady historycznej kompozycji architektonicznej elewacji, zachowane elementy wystroju
wnêtrz. Dopuszcza siê nadbudowê budynku, z cofniêciem od lica elewacji i nawi¹zaniem do formy
dachu i wysokoci budynków bezporednio przyleg³ych (ul. Nowe Ogrody 30-34 i 27.)
e) Granice historycznych podzia³ów w³asnociowych
oznaczone na rysunku planu  do zaakcentowania
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 13

2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa.
W istniej¹cych budynkach mieszkalnych dopuszcza
siê funkcje mieszkalne na wszystkich kondygnacjach.
W budynkach projektowanych dopuszcza siê funkcje
us³ugowe do 100% powierzchni u¿ytkowej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Us³ugi sportu.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: dla terenu po³o¿onego na po³udnie od ci¹gu pieszo  jezdnego 025.81:jak na rysunku plan, z mo¿liwoci¹ ³¹czenia wydzielonych dzia³ek i ich wspólnego zagospodarowania. Dla terenu pozosta³ego: maksimum powierzchnia terenu, minimum 600 m2.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: dla budynków
istniej¹cych: jak w stanie istniej¹cym, dla budynków
projektowanych: 12 m.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 1mp/mieszkanie i min 1 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug oraz min. 30 m. p. jako parking ogólnodostêpny.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy 024.81, ci¹gu pieszo  jezdnego nr 025.81.
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Budynek oznaczony na Rysunku planu do zachowania i ochrony. Zakres ochrony: bry³a (forma i
wysokoæ, kszta³t dachu), materia³ elewacji, zasady historycznych kompozycji architektonicznej elewacji.
d) Strefa ochrony ekspozycji Fortu Grodzisko: zakaz
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lokalizacji reklam wolnostoj¹cych, masztów, zieleni wysokiej, itp. przes³aniaj¹cych panoramê na Grodzisko.
e) W zagospodarowaniu terenu zaakcentowaæ linie historycznych podzia³ów w³asnociowych oznaczone na rysunku planu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie terenu min 15% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹ (do maksymalnej wysokoci 2,00 m).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
a) W czêci pó³nocnej terenu (oznaczonej na rysunku
planu) realizacja nowej zabudowy wymaga opracowania projektu budowlanego dla ca³ego terenu i uzyskania jednego pozwolenia na budowê. Niniejsze
ustalenie obowi¹zuje do chwili uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie wszystkich obiektów budowlanych objêtych w/w pozwoleniem na budowê.
b) W budynkach u¿ytecznoci publicznej oraz podziemnych budowlach komunikacyjnych uwzglêdniæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb obrony cywilnej.
c) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do funkcji lub usytuowania z ustaleniami planu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 14
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Us³ugi sportu, miejsca kultu religijnego, gara¿e na poziomie terenu i zabudowa gospodarcza.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 0,40
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: budynek istniej¹cy oznaczony numerem 20 jak w stanie istniej¹cym.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 15%
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Minimum 1 mp/mieszkanie i minimum 2 mp/100 m2
powierzchni u¿ytkowej us³ug.
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 024.81.
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych.
b) Teren po³o¿ony w obrêbie zespo³u wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych Zespól Fortyfikacji  Umocnienia Grodzisko i Umocnienia Doliny
Nowych Ogrodów.
c) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
d) Budynek oznaczony na rysunku planu (nr 20) do
zachowania i ochrony (dawny dom wa³mistrza).
Zakres ochrony bry³a budynku (forma i wysokoæ),
materia³ elewacji, historycznych zasad kompozycji
architektonicznej.
e) Strefa ochrony ekspozycji Fortu Grodzisko. Zakaz
lokalizacji reklam wolnostoj¹cych, masztów, zieleni wysokiej, itp. przes³aniaj¹cych panoramê na Grodzisko.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Minimum 20% terenu zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹ (do maksymalnej wysokoci 2,00 m).
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do funkcji lub usytuowania z ustaleniami
planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU15
2. POWIERZCHNIA 8,96 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna

Poz. 808

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: jak w stanie istniej¹cym
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: jak w stanie istniej¹cym
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: jak w stanie istniej¹cym
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
W zagospodarowaniu terenu wymaga siê urz¹dzenia
ci¹gów pieszych (o szerokoci minimum 3,00 m), pieszo  jezdnych (o szerokoci minimum 5,00 m) oraz
tras spacerowych naziemnych i podziemnych z wykorzystaniem historycznych potern (na powierzchni
terenu o szerokoci minimum 1,50 m) jak oznaczono
na rysunku planu.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 024.81, 031.81 oraz od ulicy
Powstañców warszawskich i J. D¹browskiego.
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej z sieci ciep³owniczej
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za pomnik historii.
b) Teren po³o¿ony w obrêbie zespo³u wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych Zespól Fortyfikacji  Umocnienia Grodzisko i Umocnienia Doliny
Nowych Ogrodów
c) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
 Budynki, budowle naziemne i podziemne wpisane do rejestru zabytków  do bezwzglêdnego
zachowania, ochrony i rewaloryzacji.
 W stosunku do budowli historycznych ustala siê:
 Dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do prowadzonej dzia³alnoci okrelonej w pkt 3
 Likwidacje dobudówek, przemurowañ, wtórnych podzia³ów, ogrodzeñ
d) Zbiornik wodny do zachowania i rekompozycji we
fragmentach skrajnych (jak na rysunku planu)
e) Historyczne budowle nieistniej¹ce, oznaczone na
rysunku planu (nr 26, 28)  do uczytelnienia w tere-
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nie, poprzez wprowadzenie zieleni formowanej lub
elementów ma³ej architektury.
f) Historyczne umocnienia ziemne: do zachowania i
rewaloryzacji, zakaz przekszta³ceñ.
Fragmenty przekszta³cone lub nieistniej¹ce do odtworzenia.
g) Pomnik ¿o³nierzy rosyjskich: do zachowania i
ochrony.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) teren po³o¿ony w obrêbie planowanego Zespo³u
Przyrodniczo  Krajobrazowego pod nazw¹ Forty
Napoleoñskie.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
 pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew
i innych rolin za wyj¹tkiem ciêæ pielêgnacyjnych
drzew i krzewów ograniczaj¹cych rozwój darni
utrwalaj¹cej skarpy fortyfikacji, zagra¿aj¹cych historycznym budowlom podziemnym i zakrywaj¹cych historyczne formy ziemnych budowli;
 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci oraz innego zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza;
 ograniczenie u¿ytkowania czêci parkowej do
funkcji rekreacyjnej bez zainwestowania poza
ma³¹ architektur¹, a czêci z fortyfikacjami do
funkcji us³ug nieuci¹¿liwych dla rodowiska;
 przeprowadzenie rewaloryzacji parku i czêci z
fortyfikacjami zgodnie z zasad¹ trójochrony
(przyroda  kultura  krajobraz);
 zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urz¹dzeñ lub instalacji mog¹cych obni¿yæ walory przyrodniczokrajobrazowe zespo³u;
 zakaz chodzenia po skarpach wa³ów.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce nakazy:
 utrzymania okrywy darniowej fortecznych nasypów ziemnych;
 miejsca penetracji pieszej blokowaæ poprzez nasadzenia rolin p³o¿¹cych uniemo¿liwiaj¹cych
penetracjê;
 nawierzchnia cie¿ek na wa³ach (drodze wa³owej, koronie, pochylniach) trawiasta, lub utwardzona materia³ami naturalnymi (grys ceglany,
¿wir);
 wprowadzenia nasadzeñ uzupe³niaj¹cych i odtworzeniowych szpalerów rolin (krzewów) o
charakterze rekonstrukcyjnym form budowli historycznych;
 okrelenie zakresu prac pielêgnacyjnych po wykonaniu inwentaryzacji zieleni i okrelenia jej
wp³ywu na budowle fortyfikacyjne i panoramê
zespo³u.
b) W obrêbie terenu znajduje siê topola objêta ochron¹ jako pomnik przyrody (drzewo oznaczone na Rysunku planu). Drzewo do zachowania i ochrony.
Zakaz oddzia³ywania na drzewo w sposób niezwi¹zany z jego ochron¹, zakaz wprowadzania jakichkolwiek budynków, budowli i urz¹dzeñ w odleg³oci (promieniu) 15 m w³¹cznie od drzewa.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Strefa rewitalizacji ³¹cznie z terenem 016.51.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
a) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych
b) Zakaz wygrodzeñ
c) Dopuszcza siê lokalizacjê placu zabaw dla dzieci
oraz terenowego obiektu widowiskowego (pod warunkiem nieprzekszta³cania rzeby terenu).
d) Wyklucza siê wszelk¹ now¹ zabudowê
e) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do funkcji lub usytuowania z ustaleniami planu.
f) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 11 11
1. NUMER TERENU 16
2. POWIERZCHNIA 8,64 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 51
Funkcje wydzielone chronione: Forty Napoleoñskie.
Dopuszcza siê: funkcje zwi¹zane z turystyk¹ (w tym handel i ma³a gastronomia), hotele, us³ugi kultury, nauki,
administracji, terenowe urz¹dzenia sportowe, rekreacjê, urz¹dzenia rozrywki, park, parkingi, stacje nadawcze (wy³¹cznie istniej¹ce), funkcje mieszkalne zwi¹zane z dozorem funkcji podstawowej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Telekomunikacyjne stacje radiowe
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: jak w stanie istniej¹cym
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nowy podzia³ terenu wy³¹cznie po obrysie budynków.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: wysokoæ poszczególnych budynków jak w stanie istniej¹cym.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: jak w stanie istniej¹cym, nie dopuszcza siê nowej zabudowy.
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
a) W zagospodarowaniu terenu wymaga siê urz¹dzenia ci¹gów pieszych (o szerokoci minimum 3,00 m),
pieszo  jezdnych (o szerokoci minimum 6,00 m)
oraz tras spacerowych naziemnych i podziemnych
z wykorzystaniem historycznych potern (na powierzchni terenu o szerokoci minimum 1,50 m) jak
oznaczono na Rysunku planu.
b) W zagospodarowaniu terenu wymaga siê uwzglêdnienia po³¹czenia ci¹giem pieszo  jezdnym o szerokoci minimum 6,00 m od ci¹gu pieszo  jezdnego prowadz¹cego od drogi nr 027.81 do ci¹gu pieszo  jezdnego prowadz¹cego od drogi nr 031.81.
c) Lokalizacja i urz¹dzenie punktów widokowych w
miejscach oznaczonych na rysunku planu.
d) Historyczne budowle nieistniej¹ce, oznaczone na ry-
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sunku planu (nr 26, 28)  do uczytelnienia w terenie,
poprzez wprowadzenie zieleni formowanej lub elementów ma³ej architektury.
PARKINGI
a) Lokalizacja parkingów wy³¹cznie w obszarze po³o¿onym pomiêdzy obiektami oznaczonymi na rysunku planu nr: 2,3,4,1,11 oraz budynkiem na dzia³ce nr 14/1.
b) Min. 3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy 024.81, 027.81, 028.81, 031.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjne
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasków i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych.
b) Obszar objêty ochron¹ archeologiczn¹; wymagany nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia
prac ziemnych.
c) Teren po³o¿ony w obrêbie zespo³u wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych Zespó³ Fortyfikacji  Umocnienia Grodzisko i Umocnienia Doliny
Nowych Ogrodów
d) Budynki, budowle naziemne i podziemne oznaczone wpisane do rejestru zabytków  do bezwzglêdnego zachowania, ochrony i rewaloryzacji.
e) W stosunku do budowli historycznych ustala siê:
dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do prowadzonej
dzia³alnoci okrelonej w pkt 3
 likwidacje dobudówek, przemurowañ, wtórnych
podzia³ów, ogrodzeñ
 zakaz przebudowy obiektów, zmiany form zewnêtrznych i materia³u elewacji
Zakres ochrony: forma architektoniczna, wysokoæ,
kszta³t dachu, rozmieszczenie otworów okiennych
i drzwiowych, materia³ elewacji.
f) Historyczne budowle nieistniej¹ce, oznaczone na
rysunku planu nr 24, 25, 27  do uczytelnienia w
terenie, poprzez wprowadzenie formowanej zieleni lub elementów ma³ej architektury.
g) Historyczne umocnienia ziemne: do zachowania i
rewaloryzacji, zakaz przekszta³ceñ.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) Teren po³o¿ony w obrêbie planowanego Zespo³u
Przyrodniczo  Krajobrazowego pod nazw¹ Forty
Napoleoñskie.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
 pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew
i innych rolin za wyj¹tkiem ciêæ pielêgnacyjnych
drzew i krzewów ograniczaj¹cych rozwój darni
utrwalaj¹cej skarpy fortyfikacji, zagra¿aj¹cych
historycznym budowlom podziemnym i zakrywaj¹cych historyczne formy ziemnych budowli;
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 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci oraz innego zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza;
 ograniczenie u¿ytkowania czêci parkowej do
funkcji rekreacyjnej bez zainwestowania poza
ma³¹ architektur¹, a czêci z fortyfikacjami do
funkcji us³ug nieuci¹¿liwych dla rodowiska;
 przeprowadzenie rewaloryzacji parku i czêci z
fortyfikacjami zgodnie z zasad¹ trójochrony
(przyroda  kultura  krajobraz);
 zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urz¹dzeñ lub instalacji mog¹cych obni¿yæ walory przyrodniczokrajobrazowe zespo³u;
 zakaz chodzenia po skarpach wa³ów.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce nakazy:
 utrzymania okrywy darniowej fortecznych nasypów ziemnych;
 miejsca skarp przyleg³ych do ci¹gów pieszych
blokowaæ poprzez nasadzenia rolin p³o¿¹cych
uniemo¿liwiaj¹cych penetracjê;
 nawierzchnia cie¿ek na wa³ach (drodze wa³owej, koronie, pochylniach) trawiasta lub utwardzona materia³ami naturalnymi (grys ceglany,
¿wir);
 wprowadzenia nasadzeñ uzupe³niaj¹cych i odtworzeniowych szpalerów rolin (krzewów) o
charakterze rekonstrukcyjnym form budowli historycznych;
 okrelenie zakresu prac pielêgnacyjnych po wykonaniu inwentaryzacji zieleni i okrelenia jej
wp³ywu na budowle fortyfikacyjne i panoramê
zespo³u.
b) W miejscu oznaczonym na Rysunku planu (pod poziomem terenu) znajduje siê u¿ytek ekologiczny
FORT NOCEK. Obszar objêty ochron¹ na podstawie uchwa³y Rady Miasta Nr XXXVI/420/96 z
dnia 20.06.1996.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji, ³¹cznie z terenem 015.62.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
a) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do funkcji lub usytuowania z ustaleniami planu.
b) Zakaz lokalizacji nowej zabudowy, za wyj¹tkiem rekonstrukcji budowli fortecznych i budowli podziemnych (dotyczy planetarium).
c) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 17

2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e z tej strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie dotyczy
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie dopuszcza siê
lokalizacji zabudowy
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie dopuszcza siê
lokalizacji zabudowy
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ ci¹g pieszy
o szerokoci minimum 2,00 m jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: od ulicy nr 027.81, 028.81.
Woda: nie dotyczy
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: nie dotyczy
Ogrzewanie: nie dotyczy
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: powierzchniowo, w obrêbie terenu
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, inwestycje
liniowe) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace
wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu (za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych).
b) Rewaloryzacja przyrodnicza terenu poprzez wprowadzenie zieleni niskiej i redniopiennej.
c) Od strony wschodniej (ulicy 3 Maja) wprowadziæ
pas zieleni redniopiennej o szerokoci min 10,0
m w celu zminimalizowania uci¹¿liwoci od ruchu
komunikacyjnego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
a) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych
b) Zakaz wygrodzeñ
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 018 2. POWIERZCHNIA 0,54 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione.
Lokalizacja trafostacji 110/15 kV i parkingów ogólnodostêpnych
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,50
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 2 000 m2.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10 m (nie dotyczy transformatorów zewnêtrznych).
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 50%
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 028.81 oraz od ulicy 024.81
przez teren 019.33,w sposób okrelony w pkt 7 Karty
terenu 019.33.
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjne
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Z placów
i parkingów na powierzchni terenu do kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych,
masztów, itp. oraz zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych
panoramê na Grodzisko.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Min. 10% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY.
Trafostacja musi byæ zrealizowana jako obiekt kubaturowy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 19
2. POWIERZCHNIA 1,64 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
a) Funkcje mieszkalne w budynkach ul. Kurkowa 6,7,8.
b) Na dzia³ce nr 22 dopuszcza siê warsztaty naprawcze i stacjê paliw. Funkcje te nie mog¹ powodowaæ
uci¹¿liwoci przekraczaj¹cych poziom okrelony w
przepisach o ochronie rodowiska i Polskich Normach na styku z zabudow¹ mieszkaniow¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,50
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: Dla nowych podzia³ów: maksimum powierzchnia terenu, minimum 600 m2.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 40%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
W obrêbie terenu przebieg ci¹gu pieszo  jezdnego o
szerokoci minimum 5,00 m i rozbieralnej powierzchni, który po³¹czyæ winien miejsca wjazdu na teren
019.33 od strony ulicy 024.81 oraz wjazdu na teren
018.52.
Wzd³u¿ ci¹gu ustala siê przebieg kabli energetycznych
15 kV.
8. PARKINGI
Min. 3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 024.81 (warunki wjazdu podano w pkt 7) oraz od ulicy 028.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjne
cieki: do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z piasku i osadów

10.
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Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych,
masztów, itp. oraz zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych
panoramê na Grodzisko.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Min. 20% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
a) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do funkcji lub usytuowania z ustaleniami planu.
b) Podzia³ terenu oznaczonego na rysunku planu wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 20
2. POWIERZCHNIA: 0,006 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEMN
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione.
Infrastruktura techniczna: trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, poza wymienionymi w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 029.81
Woda: nie dotyczy
Elektrycznoæ: z sieci redniego napiêcia liniami kablowymi
Gaz: nie dotyczy
Ogrzewanie: nie dotyczy
cieki: nie dotyczy
Wody opadowe : nie dotyczy
Utylizacja odpadów sta³ych: nie dotyczy
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony w obszarze stanowiska archeologicznego. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi,
szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych
badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹
nadzoru archeologicznego.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
Minimalna odleg³oæ trafostacji od granicy dzia³ki 
0,5 m.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 21
2. POWIERZCHNIA 0,006 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEMN
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione.
Infrastruktura techniczna: trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, poza wymienionymi w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 030.81
Woda: nie dotyczy
Elektrycznoæ: z sieci redniego napiêcia liniami kablowymi
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Gaz: nie dotyczy
Ogrzewanie: nie dotyczy
cieki: nie dotyczy
Wody opadowe : nie dotyczy
Utylizacja odpadów sta³ych: nie dotyczy
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty) wymagaj¹
przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
Minimalna odleg³oæ trafostacji od granicy dzia³ki 
0,5 m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 22
2. POWIERZCHNIA 0,075 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Dzia³alnoæ produkcyjna, stacje paliw, miejsca kultu religijnego, parkingi i gara¿e naziemne (za wyj¹tkiem
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹).
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,30
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 300 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 5 m.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 70%
Linie zabudowy : nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Min. 1 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej oraz min 1
mp./mieszkanie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy numer 031.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjne

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren po³o¿ony jest w obszarze stanowiska archeologicznego. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod
fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie terenu min 10% powierzchni zajmowaæ
winna zieleñ niska i rednia (do maksymalnej wysokoci 2,00 m).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
a) Po³udniowa czêæ terenu  oznaczona na Rysunku
planu, po³o¿ona w rejonie przebiegu linii radiowej.
b) Dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku na granicy terenu inwestycji.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej przesy³owych, zasilaj¹cych obszary
zewnêtrzne.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
1. NUMER TERENU 23
2. POWIERZCHNIA 0,51 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 800 m2.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy:
utrzymaæ stan istniej¹cy we wszystkich obiektach historycznych wskazanych do zachowania i ochrony
dla obiektów pozosta³ych i projektowanych dopuszczalna wysokoæ zabudowy 10 m
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Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Min. 1 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej na powierzchni terenu i pod powierzchni¹ terenu.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy nr 026.81 i nr 027.81
Woda: z sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ : z sieci niskiego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego cinienia
Ogrzewanie: niskoemisyjne lub z miejskiej sieci ciep³owniczej
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
b) Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (np. pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
c) Strefa ochrony ekspozycji Zespo³u Forty Grodzisko. Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych,
masztów, itp. oraz zieleni wysokiej przes³aniaj¹cych
panoramê na Grodzisko.
d) Budynki oznaczone na Rysunku planu do zachowania i ochrony.
Zakres ochrony: bry³a (gabaryty budynków), podzia³ elewacji (rozmieszczenie otworów okiennych
i drzwiowych).
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Minimum 20% terenu zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i redni¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren podlega rewitalizacji
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
a) Wyklucza siê lokalizacjê gara¿y naziemnych
b) W obiektach gara¿y podziemnych przewidzieæ urz¹dzenia wynikaj¹ce z potrzeb Obrony Cywilnej
c) Istniej¹ce obiekty oznaczone na rysunku planu niezgodne co do funkcji lub usytuowania z ustaleniami planu.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 24.81 2. POWIERZCHNIA 0,374 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ulica Strzelecka  ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m, szerokoæ jezdni 6,0 m
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Parkowanie w zatokach postojowych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie  Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
 Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e
prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w tej ulicy.
9. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
10. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
 Na zakoñczeniu ulicy plac do zawracania, jak na
rysunku planu  przed w³¹czeniem w ul. Reduta
Miejska.
 Jezdnia i chodniki utwardzone.
 Stawka procentowa: 0%.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 25.81 2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ci¹g pieszo  jezdny.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m.
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik
historii oraz w obrêbie zespo³u Umocnienia Grodzisko wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.

8.
9.
10.
11.
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 Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ulicy 024.81.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
 Wlot od ulicy nr 024.81.
 Na zakoñczeniu plac do zawracania jak na rysunku
planu.
 Nawierzchnia utwardzana
 Stawka procentowa: 0%.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 26.81
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ci¹g pieszo  jezdny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0  8,0 m jak
na rysunku planu.
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia.
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie  Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii oraz w obrêbie zespo³u Umocnienia
Grodzisko wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.
 Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ulicy 027.81
9. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
10. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
 Wlot od ulicy nr 027.81.
 Na zakoñczeniu plac do zawracania jak na rysunku
planu.
 Nawierzchnia utwardzona.
 Stawka procentowa: 0%.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 27.81 2. POWIERZCHNIA 0,241 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ulica dojazdowa L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m, szerokoæ jezdni 6,0 m
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia.
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Parkowanie w zatokach postojowych.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie  Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
 Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ulicy.
Zachowaæ skarpê i drzewostan od strony terenu
016.51 i 017.62.
9. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
10. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
 Stawka procentowa: 0%.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 28.81 2. POWIERZCHNIA 0,241 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m, szerokoæ jezdni 6,00, na zakoñczeniu ulicy plac
do zawracania jak na rysunku planu.
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik
historii.
 Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szero-

8.
9.
10.
11.

Poz. 808

koprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prac wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w tej ulicy.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona, rozbieralna.
 W ulicy przebieg kabli energetycznych 15 kV i 110 kV.
 Stawka procentowa: 0%.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 29.81
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ci¹g pieszo  jezdny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0  8,0 m jak
na rysunku planu. Na zakoñczeniu ci¹gu plac do zawracania jak na rysunku planu.
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia.
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie  Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii oraz w obrêbie zespo³u Umocnienia
Grodzisko wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.
 Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja.
9. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
10. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
 Wlot od ulicy 3 Maja.
 Nawierzchnia utwardzona
 Stawka procentowa: 0%.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 30.81

2. POWIERZCHNIA 0,237 ha

Poz. 808

 1793 

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ulica Kurkowa  ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m, szerokoæ jezdni 6,0 m
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Parkowanie w zatokach postojowych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie  Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik historii.
 Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
 Ulica do odtworzenia w przebiegu historycznym.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ulicy 024.81
9. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
10. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
 Stawka procentowa: 0%.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1111
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 031.81 2. POWIERZCHNIA 0,080 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Ulica Reduta Miejska  ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m, szerokoæ jezdni 6,0 m
5. MO¯LIWOÆ URZ¥DZEÑ I OBS£UGI TERENÓW S¥SIADUJ¥CYCH
Obs³uga bezporednia.
6. PARKINGI PRZYULICZNE
Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 Teren po³o¿ony w obrêbie  Zabytkowego zespo³u
urbanistycznego miasta Gdañska, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, uznanego za Pomnik
historii.
 Wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych.
Pozosta³e prace wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ulicy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹
10. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
 Wlot od ulicy J. D¹browskiego
 Stawka procentowa: 0%.
§4
Integraln¹ czêci¹ planu jest Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie Rejon Grodzisko w miecie Gdañsku w skali 1:1000.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, dróg, ulic, placów,
dróg publicznych wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi
oraz terenów publicznych,
 linie okrelaj¹ce zasady podzia³u wewnêtrznego na
dzia³ki budowlane,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 linie zabudowy obowi¹zuj¹ce,
 linie okrelaj¹ce rekompozycjê zbiornika wodnego w
obrêbie terenu 015.62,
 strefa ochronna od linii radiowej,
 granice zespo³ów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych:
umocnienia grodziska wraz z lunet¹ Senarmonta
umocnienia doliny nowych ogrodów  zespó³ pó³nocny
zespó³ poszpitalny Bo¿ego Cia³a
zespó³ siedziby s¹du wojewódzkiego
zespó³ dawnej siedziby konsulatu generalnego
 stanowisko archeologiczne,
 obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
 naziemne,
 obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
 podziemne,
 obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
 lokalizacja orientacyjna,
 wykaz obiektów na obszarze zespo³u
Umocnienia Grodziska:
1. reduta napoleoñska 2. poterna 3. wozownia fortu
grodzisko 4. koszary 5. brama pó³nocna z wartowni¹
6. brama po³udniowa z wartowni¹ 7. prochownia wojenna 8. magazyn prochowy (zasypany) 9. laboratorium amunicyjne (piwnica) 10. magazyn prochowy
11. laboratorium amunicyjne 12. remiza artyleryjska
13. schron  wartownia 14. bateria modzierzy 15. kaponiera rodkowa 16. galeria przeciwskarpowa
17. schron  remiza 18. galeria strzelecka i kojec 19. kaponierz po³udniowa z potern¹ 20. dom wa³mistrza
21. budynek zbrojowni 22. wozownia 23. schron obserwacyjny.
 obiekty i budowle niezachowane  do uczytelnienia
24. kaponiera pó³nocna 25. brama zachodnia 26. galeria przeciwskarpowa 27. schron wartownia 28. poterna
 mury do zachowania,
 obiekty historyczne do zachowania i ochrony,
 obiekty niezachowane do uczytelnienia,
 granice historycznych podzia³ów parcelacyjnych,
 granice u¿ytku ekologicznego fort nocek,
 pomnik przyrody,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 808, 809, 810

 1794 

 granice zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego,
 wody,
 ogólnodostêpne ci¹gi piesze,
 ogólnodostêpne ci¹gi pieszo  jezdne,
 trasy turystyczne naziemne,
 trasy turystyczne podziemne,
 istniej¹ce obiekty niezgodne co do funkcji lub formy z
planem,
 wjazd na teren,
 punkty widokowe,
 granice terenu, którego podzia³ na dzia³ki budowlane
wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu,
 granice terenu, w którym realizacja nowej zabudowy
wymaga opracowania projektu budowlanego dla ca³ego terenu i uzyskania jednego pozwolenia na budowê.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 (Dz. Urz. Woj. Gd Nr 18, poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego ródmiecia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr 44/69 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
z dnia 5 marca 1969 r. (Dz. Urz. WRN Nr 7, poz. 45),
potwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/76/90 Rady Miasta
Gdañska z dnia 13 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd
Nr 5, poz. 32).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
M. Lisicki

809
UCHWA£A Nr XXV/24/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/88/2000 z dnia
19 grudnia 2000 r. dotycz¹cej uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2001.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz, 74, zm. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 106, poz. 679, Nr 155,
poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) art.109, 111, 116, 124, 128
ust. 2 i art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
pón. zm.) oraz art. 87 ust 2a ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U.
z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada Gminy Wicko
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê za³¹cznik Nr 3 dotycz¹cy finansowania deficytu bud¿etowego  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Zmienia siê za³¹cznik Nr 6 dotycz¹cy finansowania inwestycji.
W § 1 pkt 6 uchwa³y bud¿etowej wykazan¹ kwotê zastêpuje siê kwot¹
1.221.850,(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2)*.
3. W za³¹czniku Nr 7 w pkt 1 wprowadza siê zmianê dotycz¹c nazwy inwestycji. Wprowadza siê: Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania i pompowni II w
Nowêcinie oraz wykonanie ujêcia wód podziemnych i
sieci wodoci¹gowej w miejscowoci £ebieniec, Szczenurze-gmina Wicko.
§2
Zmienia siê bud¿et gminy w nastêpuj¹cy sposób:
1. Zmienia siê dochody bud¿etu gminy o kwotê 13.465,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
2. Zmienia siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê 13.465,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§3
Po dokonanych zmianach bud¿et gminy zamyka siê:
1. Po stronie dochodów kwot¹
7.533.805,2. Po stronie wydatków kwot¹
8.765.755,§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

810
UCHWA£A Nr XXXII/256/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 5 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 nie publikuje siê.
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poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686 i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 106, poz. 679, Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041), art.109
pkt 1 i 2, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014)
Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etowe o kwotê: 20.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê: 20.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
3. Wysokoæ planowanych dochodów po zmianach wynosi 20.927.010 z³, a wydatków 20.927.010 z³.
§2
W za³¹czniku Nr 5 do Uchwa³y Rady Gminy Wejherowo Nr XXVI/241/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Dzia³ 801 rozdzia³ 80101
* Pó³nocna Baza Ekologiczna Czysta Wis³a i Rzeki Przymorza  kwota 20.000 z³.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Wejherowo oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wejherowo
R. Czarnecki
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UCHWA£A Nr XXVIII/446/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu dzia³ki nr 172 i
dzia³ki nr 171 obr. Sianowo gm. Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 , poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art.18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74,
zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686
i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 106,
poz. 679, Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62) Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 8,
poz. 50), ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156); uchwa³¹
Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 12, poz. 410); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar fragmentu dzia³ki nr 172 oraz dzia³ki nr 171
po³o¿ony w obrêbie Sianowo, gm. Kartuzy, o powierzchni ogólnej 1,7195 ha, przeznaczony dotychczas
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy na funkcjê upraw rolnych i lenych  przeznacza siê aktualnie pod:
 Obszar oznaczony symbolem 001  gospodarstwo
rybackie pstr¹gowe wraz z us³ugami agroturystycznymi z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem URp,
UT, MN).
 Obszar oznaczony symbolem 002  us³ugi agroturystyczne wraz z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem UT, MN).
 Obszar oznaczony symbolem 003  Zieleñ parkowa
(oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem ZP).
 Obszar oznaczony symbolem 004  parking dla samochodów osobowych na nie wiêcej ni¿ 8 miejsc
postojowych wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹ (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem KP, ZP).
 Obszar oznaczony symbolem 005  zbiorniki wodne
i wody p³yn¹ce (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem W).
 Obszar oznaczony symbolem 006  u¿ytki lene
(oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem Ls).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE  KARTY TERENU.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 001
2. POWIERZCHNIA 1,2450 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Istniej¹ce gospodarstwo rybackie pstr¹gowe wraz z
us³ugami agroturystycznymi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem URp, UT, MN),
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Siedlisko gospodarcze wraz z m³ynem.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) dopuszcza siê rozbudowê, modernizacjê i rewaloryzacjê istniej¹cego uk³adu budynków,
b) na obszarze obowi¹zuje koniecznoæ prowadzenia
zintegrowanych prac inwestorskich; na etapie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy nale¿y przed³o¿yæ kompleksow¹ koncepcjê rewaloryzacji dla ca³ego obszaru,
c) dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych us³ugowych lub gospodarczych wy³¹cznie w miejscach wskazanych na za³¹czniku graficznym do uchwa³y,
d) w nawi¹zaniu do istniej¹cych wzorców tradycyjnej
zagrody nale¿y wytworzyæ wewnêtrzny dziedziniec
gospodarczy otoczony budynkami,
e) wskazane jest wykorzystanie rodzimych materia³ów
budowlanych do budowy lub przebudowy obiektów
tj. drewno, kamieñ, ceg³a,
f) dopuszczalna wysokoæ budynków od poziomu
gruntu do najwy¿szego punktu kalenicy  12,0 m,
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g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,00 m;
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
i) ze wzglêdu na wysoki poziom wód nie dopuszcza
siê podpiwniczenia budynków;
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: dla budynków mieszkalnych  minimalnie 21°, maksymalnie 45°, dla budynków gospodarczych i innych  minimalnie 12°, maksymalnie 45°,
l) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu.
m) nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹cy uk³ad
wodny, dopuszcza siê budowê nowych, niezbêdnych
do hodowli pstr¹gów urz¹dzeñ hydrotechnicznych
w tym nowych zbiorników, przepustów itp.
n) nale¿y dokonaæ modernizacji istniej¹cych urz¹dzeñ
wodnych wskazanych w za³¹czniku graficznym,
o) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wraz z wa³em
ziemnym (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do
uchwa³y) o szerokoci 10,0 m,
p) strefa ochronna od linii redniego napiêcia SN o szerokoci 5,0 m od osi s³upów po obydwóch stronach.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o istniej¹c¹ drogê gminn¹ o nr ew. 170 oraz drogê dojazdow¹ KS o szerokoci min. 10,0 m,
b) miejsca parkingowe w miejscu wyznaczonym na parkingi czasowe oraz w obrêbie w³asnych dzia³ek;
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na
zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; alternatywnym rozwi¹zaniem jest w³asne ujêcie wody,
b) odprowadzenie cieków:
 bytowych: do czasu wybudowania kanalizacji
zbiorczej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê,
 nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych w momencie wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenie do jej uk³adu
wszystkich obiektów,
 do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej nie
dopuszcza siê lokalizacji us³ug wodoch³onnych i
wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków,
 technologicznych: wymagane jest dostosowanie
jakoci wody wykorzystywanej do hodowli pstr¹gów do norm przewidzianych dla rzeki £eby na
tym odcinku, nale¿y przewidzieæ na terenie gospodarstwa zespó³ osadników oczyszczaj¹cych
wodê technologiczn¹ przed odprowadzeniem do
rzeki, nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci
wody przed zrzutem do rzeki £êby,
c) odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;

Poz. 811

 z nawierzchni utwardzonych, po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku,
powierzchniowo do gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; dopuszcza
siê stosowanie gazu p³ynnego,
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; alternatywnym rozwi¹zaniem jest w³asna elektrownia wodna,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony
do granic w³asnoci obszaru do którego inwestor
ma tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
b) na etapie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wymagana jest ocena oddzia³ywania na rodowisko.
c) nale¿y zachowaæ przynajmniej 30% dzia³ki jako biologicznie czynn¹, w postaci trawników, zakrzewieñ
i zadrzewieñ zgodnie z warunkami siedliskowymi,
d) obszar opracowania jest po³o¿ony w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139) zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/98
oraz Rozporz¹dzenie nr 12/98 dotycz¹ce Planu
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1998 r. Nr 59, poz. 294 i 295).
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
10. STAWKA PROCENTOWA  0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 002
2. POWIERZCHNIA 0,0720 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
us³ugi agroturystyczne z dopuszczeniem funkcji miesz-
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kaniowej (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem UT, MN)
FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) dopuszcza siê rozbudowê, modernizacjê i rewaloryzacjê istniej¹cego budynku,
b) dopuszcza siê budowê nowych obiektów gospodarczych
c) na obszarze obowi¹zuje koniecznoæ prowadzenia
zintegrowanych prac inwestorskich; na etapie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy nale¿y przed³o¿yæ kompleksow¹ koncepcjê rewaloryzacji dla ca³ego obszaru,
d) wskazane jest wykorzystanie rodzimych materia³ów
budowlanych do budowy lub przebudowy obiektów
tj. drewno, kamieñ, ceg³a.
e) dopuszczalna wysokoæ budynku od poziomu gruntu do najwy¿szego punktu kalenicy  9,0 m,
f) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,00 m;
g) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
h) ze wzglêdu na wysoki poziom wód nie dopuszcza
siê podpiwniczenia budynków;
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: dla budynków mieszkalnych  minimalnie 21°, maksymalnie 45°, dla budynków gospodarczych i innych  minimalnie 12°, maksymalnie 45°,
k) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o istniej¹c¹ drogê gminn¹ o nr ew. 170,
b) miejsca parkingowe w miejscu wyznaczonym na parkingi czasowe oraz w obrêbie w³asnych dzia³ek;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na
zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; alternatywnym rozwi¹zaniem jest w³asne ujêcie wody,
b) odprowadzenie cieków:
 bytowych do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê,
 nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych w momencie wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenie do jej uk³adu
wszystkich obiektów,
 do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej nie
dopuszcza siê lokalizacji us³ug wodoch³onnych i
wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków,
c) odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
 z nawierzchni utwardzonych, po podczyszczeniu
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w separatorach ropopochodnych i piasku, powierzchniowo do gruntu.
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; dopuszcza
siê stosowanie gazu p³ynnego,
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; alternatywnym rozwi¹zaniem jest w³asna elektrownia wodna,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony
do granic w³asnoci obszaru do którego inwestor
ma tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i nisk¹,
c) obszar opracowania jest po³o¿ony w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139) zmienionego Rozporz¹dzeniem nr 11/98
oraz Rozporz¹dzenie Nr 12/98 dotycz¹ce Planu
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1998 r. Nr 59, poz. 294 i 295).
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
10. STAWKA PROCENTOWA  0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 003
2. POWIERZCHNIA 0,0540 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Zieleñ parkowa (oznaczenia na za³¹czniku graficznym
symbolem ZP)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) zakaz zabudowy trwa³ej i tymczasowej,
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b) dopuszcza siê lokalizacjê ma³ej architektury tj; altany, grile, urz¹dzenia placu zabaw itp.
c) wskazane jest uporz¹dkowania i urz¹dzenie zieleni
wysokiej i niskiej,
d) nale¿y uzupe³niæ liniê drzew wysokich wzd³u¿ brzegu rzeki zgodnie z warunkami siedliskowymi,
e) wskazane jest wykorzystanie rodzimych materia³ów budowlanych do budowy lub przebudowy
obiektów tj. drewno, kamieñ, ceg³a.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) Obszar opracowania jest powi¹zany komunikacyjnie i funkcjonalnie z s¹siednimi obszarami nie przewiduje siê samodzielnego dojazdu,
b) Nie dopuszcza siê lokalizacji miejsc postojowych
na tym obszarze;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
c) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i nisk¹,
b) obszar opracowania jest po³o¿ony w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego nr 5/94 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz.139)zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/98
oraz Rozporz¹dzenie nr 12/98 dotycz¹ce Planu
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1998 r. Nr 59, poz. 294 i 295).
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA  0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. NUMER JEDN. URB. 004
2. POWIERZCHNIA 0,0180 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Parking dla samochodów osobowych na nie wiêcej ni¿
8 miejsc wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹ (oznaczenia na
za³¹czniku graficznym symbolem KP, ZP)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie przewiduje siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) zakaz zabudowy trwa³ej i tymczasowej,
b) dopuszcza siê lokalizacjê parkingów na nie wiêcej
ni¿ 8 miejsc z towarzysz¹c¹ ma³¹ architektur¹ tj: kosze na mieci, ³awki, latarnie.
c) wskazane jest uporz¹dkowanie i urz¹dzenie zieleni
wysokiej i niskiej,
d) wskazane jest wykorzystanie rodzimych materia³ów
budowlanych do budowy nawierzchni parkingów:
kamieñ, ¿wir, ceg³a, itp.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
 projektowan¹ drogê dojazdow¹ KS o szerokoci
min.10,0 m
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7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
c) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych po podczyszczeniu w separatorach
ropopochodnych i piasku do gruntu,
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) nale¿y zachowaæ przynajmniej 20% powierzchni
dzia³ki jako biologicznie czynn¹, w postaci trawników, zakrzewieñ i zadrzewieñ zgodnie z warunkami siedliskowymi,
b) obszar opracowania jest po³o¿ony w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139) zmienionego Rozporz¹dzeniem nr 11/98
oraz Rozporz¹dzenie Nr 12/98 dotycz¹ce Planu
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1998 r. Nr 59, poz. 294 i 295).
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
10. STAWKA PROCENTOWA  0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 005
2. POWIERZCHNIA: 0,2045 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Zbiorniki wodne i wody p³yn¹ce (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem W)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie przewiduje siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) zakaz zabudowy,
b) nale¿y dokonaæ utrwalenia i zabezpieczenia linii brzegowej za pomoc¹ naturalnych materia³ów: pali
drewnianych, kamieni, faszyny itp.
c) nale¿y zachowaæ i dokonaæ rewaloryzacji istniej¹cych urz¹dzeñ wodnych tj. przepustów, mostów i
turbiny wodnej.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) elektrycznoæ  z sieci energetycznej NN i SN w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci;
b) usuwanie odpadów sta³ych po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) obszar opracowania jest po³o¿ony w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139) zmienionego Rozporz¹dzeniem nr 11/98
oraz Rozporz¹dzenie Nr 12/98 dotycz¹ce Planu
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1998 r. Nr 59, poz. 294 i 295).
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA  0%

Poz. 811
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 006
2. POWIERZCHNIA: 0,1260 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Uprawy lene (oznaczenia na za³¹czniku graficznym
symbolem LS)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz podzia³ów dzia³ek,
b) zakaz wprowadzania na teren leny zabudowy,
c) dopuszcza siê lokalizowanie cie¿ek spacerowych,
mietników, cie¿ek zdrowia na warunkach okrelonych przez w³aciwe nadlenictwo,
d) dopuszcza siê dosadzenia na warunkach okrelonych przez w³aciwe nadlenictwo, zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. PARKINGI:
Zakaz lokalizacji miejsc postojowych na obszarze terenów lenych.
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna w oparciu drogi dojazdowe: o nr ew. 170 i KS,
b) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowanie przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Obszar opracowania jest po³o¿ony w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody
Gdañskiego Nr 5/94 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.139)
zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 oraz Rozporz¹dzenie Nr 12/98 dotycz¹ce Planu Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1998 r. Nr 59, poz. 294 i 295).
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
10. STAWKA PROCENTOWA  0%
KARTY TERENU DLA ULIC DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER TERENU: KS
2. POWIERZCHNIA: 0,0720 ha
3. ULICA WRAZ Z KLASYFIKACJ¥ FUNKCJONALNO 
TECHNICZN¥:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
5. MINIMALNA SZEROKOÆ PASA TECHNICZNEGO W
LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m.
6. PARKINGI
Zakaz postoju samochodów.
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu miejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu,
b) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych za porednictwem podczyszczaczy i
piasku do rowów odwadniaj¹cych,
c) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach

8.
9.

10.
11.
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rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego, na warunkach
okrelonych przez zarz¹dcê sieci,
d) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Obszar opracowania jest po³o¿ony w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody
Gdañskiego Nr 5/94 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139)
zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 oraz Rozporz¹dzenie Nr 12/98 dotycz¹ce Planu Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1998 r. Nr 59, poz. 294 i 295).
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Dopuszcza siê now¹ lokalizacjê, przebudowê, rozbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej
terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Gminy i Miasta Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 8, poz. 50
wraz z póniejszymi zmianami), na fragmencie objêtym niniejszym opracowaniem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXXIX/303/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kocierzyna.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40
ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz, 74,
zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686
i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 106,
poz. 679, Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta
Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta Kocierzyna w brzmieniu
okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XXVII/176/96 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 9
padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kocierzyna,
2) Nr XXXI/209/97 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 5
marca 1997 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/
176/96 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 9 padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kocierzyna,
3) Nr XXXV/279/01 Rady Miasta Kocierzyna z dnia
28 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta
Kocierzyna.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia osiedla mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który to osiedle obejmuje lub ma obejmowaæ albo
organy Miasta,
b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie osiedla musz¹ zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
c) projekt granic osiedla powinien  w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
4. Zarz¹d prowadzi rejestr osiedli Miasta.
§4
Herbem Miasta jest wizerunek niedwiedzia krocz¹cego w prawym kierunku po murawie pod drzewem dêbowym. Wzór herbu okrela odrêbna uchwa³a i za³¹cznik
Nr 2 do statutu.
§5
Flag¹ Miasta jest prostok¹tny p³at tkaniny w równych
szerokociach bia³o  zielony. Na bia³ej czêci umieszczony jest herb Miasta. Wzór flagi okrela odrêbna uchwa³a
i za³¹cznik nr 3 do statutu.
§6
Pieczêci¹ Miasta jest znak odciniêty z metalowego,
okr¹g³ego t³oku pieczêciowego przedstawiaj¹cy herb
Miasta w polu rodkowym oraz napis w otoku Miasto
Kocierzyna.
§7
1. Ustanawia siê wyró¿nienia: Honorowy Obywatel Miasta Kocierzyny i Medal imienia Tomasza Rogali.
2. Szczegó³owy tryb i sposób przyznawania wyró¿nieñ
okrelaj¹ odrêbne uchwa³y.
§8
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów Miasto wykonuje
we w³asnym imieniu.
§9

Czêæ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do zakresu dzia³ania Miasta nale¿¹ sprawy okrelone
w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
2. Ilekroæ w dalszej treci statutu mowa bêdzie o ustawie, nale¿y przez to rozumieæ ustawê z 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym.

§1

§ 10

Miasto Kocierzyna zwane dalej Miastem jest gmin¹
miejsk¹ i stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ mieszkañców.

1. Dla realizacji celów okrelonych w niniejszym statucie, Miasto wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone.
2. Zadania w³asne obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,

STATUT MIASTA KOCIERZYNA

§2
Miasto posiada osobowoæ prawn¹. Samodzielnoæ
Miasta podlega ochronie prawnej.
§3
1. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 1585 ha. Granice Miasta okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do statutu.
2. W Miecie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
 osiedla.
3. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie osiedla musi czyniæ zadoæ nastêpuj¹cym zasadom:
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3.
4.
5.
6.

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechnienia idei samorz¹dowej,
18) promocji Miasta,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Ponadto Miasto wykonuje zadania zlecone, wynikaj¹ce z ustaw szczególnych oraz zadania przyjête w drodze porozumienia.
Zadania zlecone i przyjête w drodze porozumienia,
Miasto wykonuje po zapewnieniu rodków finansowych.
W celu wykonania zadañ Miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
Miasto nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§ 11

1. Dla wykonania zadañ przekraczaj¹cych mo¿liwoci organizacyjne Miasta, mo¿e ono przyst¹piæ do zwi¹zków
gmin.
2. Przyst¹pienie do zwi¹zku wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê.
3. Wykonanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych mo¿liwoci Miasta nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
4. Miasto mo¿e tworzyæ (byæ cz³onkiem) stowarzyszenia
jednostek samorz¹du terytorialnego. W tym przypadku stosuje siê przepisy o stowarzyszeniach.
§ 12
Organami Miasta s¹:
1) Rada Miasta,
2) Zarz¹d Miasta.

§ 13

1. Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej komisji.
3. Zasady dostêpu do dokumentów dotycz¹cych wykonywania zadañ publicznych okrelaj¹ regulaminy organów Miasta.

Dziennik Urzêdowy
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Czêæ II
RADA MIASTA
§ 14

Rada Miasta, zwana dalej Rad¹, sk³ada siê z 28 radnych wybranych przez mieszkañców Miasta w wyborach
przeprowadzonych zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 15
Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Miasta, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Miasta nale¿¹:
1) uchwalanie statutu Miasta,
2) wybieranie i odwo³ywanie Zarz¹du w tym ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika, sekretarza
oraz kierownika i zastêpcê kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego na wniosek burmistrza,
4) uchwalanie bud¿etu, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y
w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia
do korzystania oraz zasad przekazywania rodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i
op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d Miasta mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy.
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi samorz¹dami oraz wydzielanie na ten
cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach; herbu, nazw
ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) podejmowanie uchwa³ zwi¹zanych z utworzeniem
m³odzie¿owej rady miasta,
18) stanowienie o innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Miasta.
§ 16
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i
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jednego wiceprzewodnicz¹cego w g³osowaniu tajnym
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/2 ustawowego sk³adu Rady.
2. Szczegó³owy regulamin wyborów ustala ka¿dorazowo
Rada.
3. Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady nie mog¹
byæ cz³onkami Zarz¹du Miasta.

§ 22
Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych.
§ 23
Posiedzenia Rady s¹ jawne, chyba ¿e tajnoci wymaga
ustawa.

§ 17

§ 24

1. Rada mo¿e odwo³aæ w toku kadencji w trybie okrelonym w § 16 przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady.
2. Z wnioskiem w tych sprawach mog¹ wystêpowaæ radni
w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
3. Wniosek winien byæ z³o¿ony na pimie, zawieraæ szczegó³owe umotywowanie i czytelne podpisy.
4. Rada dokonuje ponownego wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego równie¿ w przypadkach
ich rezygnacji.

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmuj¹c uchwa³y, które stanowi¹ odrêbne dokumenty (uchwa³y merytoryczne) oraz uchwa³y o charakterze proceduralnym odnotowane w protokole sesji.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady, w g³osowaniu
jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
3. Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w
g³osowaniu w Radzie, w Zarz¹dzie ani w komisji je¿eli
dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 18

§ 25

1. W celu wykonania swoich zadañ Rada tworzy komisje
sta³e i dorane.
2. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radê oraz inne podmioty,
b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowanie w tych sprawach projektów uchwa³,
c) kontrola wykonywania uchwa³.
3. Zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w uchwale o ich powo³aniu na wniosek sta³ych komisji lub przewodnicz¹cego Rady.
4. Komisje pracuj¹ w oparciu o plan pracy i co najmniej
raz w roku przedstawiaj¹ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.

Szczegó³owe zasady i tryb pracy Rady okrela regulamin Rady Miasta, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do niniejszego statutu.

§ 19
1. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ cz³onkowie Rady i
osoby spoza Rady. Liczba osób spoza Rady nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 liczby cz³onków komisji. Cz³onków
spoza Rady powo³uje Rada na wniosek danej komisji.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ tylko radni z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
Rady oraz radnych cz³onków Zarz¹du Miasta.
§ 20
1. Rada powo³uje co najmniej 5 osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹, której zadaniem jest kontrola dzia³alnoci Zarz¹du oraz jednostek organizacyjnych, podporz¹dkowanych Radzie.
2. Szczegó³owe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej
okrela regulamin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do mniejszego statutu.
§ 21
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
3) Komisja Komunalna,
4) Komisja Owiaty i Spraw Spo³ecznych.
2. Rada na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady lub na wniosek komisji mo¿e dokonaæ w czasie
kadencji zmian w rodzaju, iloci oraz sk³adzie osobowym lub liczebnym komisji.

§ 26
Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami.
§ 27
1. Radni ponosz¹ przed Rad¹ odpowiedzialnoæ za udzia³
i aktywnoæ w jej pracach.
2. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania obowi¹zków przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
3. Uchwa³ê w sprawie o jakiej mowa w ust. 2 podejmuje
Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ.
§ 28
1. Przed zajêciem stanowiska wobec wniosku zak³adu
pracy o rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, Rada
bada szczegó³owo, czy rozwi¹zanie stosunku pracy ma
zwi¹zek z pe³nieniem funkcji radnego, a zw³aszcza obowi¹zana jest wys³uchaæ wyjanieñ radnego.
2. O zmianie miejsca pracy radni powinni ka¿dorazowo
poinformowaæ przewodnicz¹cego Rady.
§ 29
Za udzia³ w pracach Rady i Zarz¹du radny otrzymuje
dietê w formie rycza³tu w wysokoci i na zasadach okrelonych uchwa³¹ Rady. W zwi¹zku z wykonywaniem innych czynnoci wynikaj¹cych z mandatu radnego otrzymuje zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
odrêbnymi przepisami.
§ 30
1. Organy Rady udzielaj¹ radnemu pomocy zwi¹zanej z
realizacj¹ posiadanych praw i wykonywanych obowi¹zków.
2. We wszystkich sprawach zwi¹zanych z ochron¹ prawn¹ i innymi uprawnieniami radnego, radni mog¹ siê
zwracaæ bezporednio na sesji do Rady.
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§ 31

Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu udzia³u w pracach organów Miasta.
§ 32
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
2. Warunkiem tworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia³u co najmniej trzech radnych.
3. Przynale¿noæ do klubu jest dobrowolna.
§ 33
1. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
przewodnicz¹cemu Rady.
2. W zg³oszeniu podaje siê:
 nazwê klubu,
 listê cz³onków,
 imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
3. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania, przewodnicz¹cy klubu jest zobowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym przewodnicz¹cego Rady.
§ 34
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Rejestr klubów prowadzi przewodnicz¹cy Rady.
§ 35
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny z niniejszym
statutem.
§ 36
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swoich przedstawicieli.
Czêæ III
ZARZ¥D MIASTA
§ 37
1. Zarz¹d sk³ada siê od 3  7 cz³onków wybieranych w
g³osowaniu tajnym na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Iloæ cz³onków Zarz¹du na poszczególne kadencje okrela uchwa³a Rady.
3. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: burmistrz jego zastêpca i
pozostali cz³onkowie.
4. Burmistrz i jego zastêpca s¹ pracownikami samorz¹dowymi.
§ 38
1. Rada ustala uchwa³¹ wysokoæ i zasady wynagradzania burmistrza i jego zastêpcy.
2. Przewodnicz¹cy Rady wykonuje w stosunku do burmistrza funkcjê pracodawcy z zastrze¿eniem § 38 ust. 1
i § 39 ust. 1.
§ 39
1. Rada mo¿e odwo³aæ przed up³ywem kadencji burmistrza, jego zastêpcê lub poszczególnych cz³onków Zarz¹du w przypadkach i w trybie okrelonym w ustawie
o samorz¹dzie gminnym.

Dziennik Urzêdowy
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2. Regulamin szczegó³owy wyboru i odwo³ania Zarz¹du
lub poszczególnych jego cz³onków okrela na dan¹ kadencjê uchwa³a Rady.
3. Po up³ywie kadencji Rady Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
§ 40
Do zadañ Zarz¹du nale¿y wykonywanie uchwa³ Rady
oraz zadañ Miasta okrelonych przepisami prawa, a w
szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady oraz przekazywanie ich sta³ym komisjom problemowym do zaopiniowania,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
3) opracowywanie projektu bud¿etu pod obrady Rady
oraz przedstawianie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
4) prowadzenie gospodarki finansowej Miasta,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
6) podejmowanie uchwa³ o wydatkach koniecznych, nie
uwzglêdnionych w bud¿ecie,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
8) decydowanie o wszczêciu lub rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz zawieraniu ugody w sprawach cywilno
 prawnych.
9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych,
pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
10) wykonywanie zadañ zleconych oraz przyjêtych w drodze porozumienia,
11) wydawanie przepisów porz¹dkowych w przypadkach
nie cierpi¹cych zw³oki,
12) gospodarowanie mieniem komunalnym w tym prowadzenie rokowañ oraz podejmowanie decyzji w
przedmiocie sprzeda¿y, zamiany, oddawania w u¿ytkowanie wieczyste, wydzier¿awiania, najmu oraz innych czynnoci cywilno  prawnych, a tak¿e kupna
nieruchomoci, rodków trwa³ych i innych sk³adników maj¹tkowych; na podstawie zasad gospodarki
mieniem, ustalonej przez Radê Miasta.
13) wykonywanie funkcji wspólnika w spó³kach z udzia³em Miasta,
14) ustalanie wynagrodzenia dla sekretarza i skarbnika
oraz kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
§ 41
W realizacji zadañ w³asnych Miasta Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 42
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy urzêdu
Miasta.
Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwa³¹ Rady.
§ 43
1. Burmistrz organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi
sprawami Miasta oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Burmistrz jest kierownikiem Urzêdu Miasta i wykonuje
uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do
swojego zastêpcy, pozosta³ych pracowników Urzêdu
oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
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z zastrze¿eniem § 40 pkt.7 statutu.
4. Pracownikami samorz¹dowymi na podstawie mianowania s¹ naczelnicy wydzia³ów.
§ 44
1. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego burmistrz podejmuje
czynnoci nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du, z wyj¹tkiem wydawania przepisów porz¹dkowych, o jakich
mowa w art. 41 ust. 2 ustawy.
2. Czynnoci podjête w powy¿szym trybie wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§ 45
Szczegó³owe zasady i tryb pracy Zarz¹du okrela regulamin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 niniejszego statutu.

c) dokonywania wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie,
e) dysponowania rezerwami bud¿etu,
f) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
§ 50
1. Rada dokonuje oceny pracy Zarz¹du z wykonania bud¿etu i udziela lub nie udziela Zarz¹dowi absolutorium
w terminie do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku.
2. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any
z innej przyczyny.
3. Absolutorium udziela Rada w g³osowaniu jawnym.

Czêæ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

Czêæ V
JEDNOSTKI POMOCNICZE
OSIEDLA MIASTA

§ 46

§ 51

1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego bud¿etu.
2. Gospodarka finansowa jest jawna.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Zarz¹d.
4. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Zarz¹d przedk³ada Radzie
najpóniej do 15 listopada, poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Bud¿et powinien byæ uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, nie póniej jednak ni¿
do 31 marca roku kalendarzowego.
6. Do 31 marca ka¿dego roku Zarz¹d sk³ada Radzie sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok poprzedni.

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej  Osiedla Miasta, a tak¿e zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w § 3 statutu.
2. Do znoszenia osiedla stosuje siê odpowiednio ust. 1.

§ 47

§ 53

1. Owiadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du
maj¹tkiem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden
cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d.
2. Zarz¹d mo¿e udzieliæ burmistrzowi upowa¿nienia do
sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli, zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci.
3. Zarz¹d mo¿e ustanowiæ pe³nomocnika do jednoosobowego sk³adania owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych, okrelonych w pe³nomocnictwie.

1. Organem uchwa³odawczym Osiedla Miasta jest rada
tej jednostki.
2. Organem wykonawczym Osiedla Miasta jest zarz¹d,
na czele którego stoi przewodnicz¹cy.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, zarz¹dów i przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli, o jakich mowa w ust. 1 okrelaj¹ statuty tych jednostek.

§ 48

Rada w statucie okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u oraz zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy osiedla
wzglêdem mienia oddanego jej do korzystania.

1. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ finansowych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upowa¿nionej.
2. Skarbnik, który odmówi³ kontrasygnowania czynnoci,
zobowi¹zany jest tego dokonaæ na pisemne polecenie
burmistrza, powiadamiaj¹c o tym Radê i Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹.
§ 49
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Miasta odpowiada Zarz¹d.
2. Zarz¹dowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê miasta,
b) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê miasta,

§ 52
Uchwa³y o jakich mowa w § 51 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê osiedla.

§ 54

§ 55
1. Osiedla prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Miasta.
2. Osiedla gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na
realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki osiedli w uk³adzie dzia³ów
lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. Osiedla, decyduj¹c o przeznaczeniu rodków, o których
mowa w ust. 1 obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Miasta.
5. Osiedla mog¹ podejmowaæ decyzjê o wydatkowaniu
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rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty okrelonej w za³¹czniku do bud¿etu Miasta.
6. Decyzje o jakich mowa w ust. 2-5 s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenie woli w zakresie zarz¹du
mieniem Miasta.
7. rodki finansowe, o których mowa w ust. 2 przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych osiedli. Jako osoby upowa¿nione do
dysponowania rodkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków bankowych ka¿dorazowo przewodnicz¹cego organu wykonawczego danego osiedla.
§ 56
1. Kontrolê gospodarki finansowej osiedli sprawuje skarbnik i przedk³ada informacje w tym zakresie Zarz¹dowi.
2. Osiedla podlegaj¹ nadzorowi organów Miasta na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
Czêæ VI
REFERENDUM

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej organów.
§2
1. Rada Miasta, zwana dalej Rad¹, obraduje na sesjach.
2. Swoje zadania Rada wykonuje przy pomocy komisji
oraz Zarz¹du Miasta, zwanego dalej Zarz¹dem.
3. Zarz¹d i komisje dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem.
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
3. Przewodnicz¹cy Rady co najmniej raz w roku przedstawia na sesji informacjê z dzia³alnoci Rady.

§ 57

II. Organizacja wewnêtrzna Rady

1. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej wa¿nej sprawie dla mieszkañców Miasta, mieszcz¹cej siê
w zakresie zadañ i kompetencji organów Miasta lub w
sprawie odwo³ania Rady.
2. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub
na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do g³osowania mieszkañców.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
a) samoopodatkowania siê mieszkañców na cele publiczne;
b) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
4. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrela
odrêbna ustawa o referendum lokalnym.

§4

§ 58
W zakresie nieuregulowanym w statucie i w ustawie o
referendum lokalnym stosuje siê odpowiednio przepisy
ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw.

1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego.
2. W celu wykonania zadañ Rada tworzy:
a) komisje sta³e wymienione w Statucie,
b) dorane komisje, do okrelonych zadañ.
§5
Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
§6
1. Postanowienia dotycz¹ce komisji Rady, z wyj¹tkiem
Komisji Rewizyjnej, zawarte s¹ w rozdziale VIII regulaminu.
2. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okrela odrêbny regulamin.

§ 59

III. Sesje Rady

Kalendarz czynnoci referendum okrela Zarz¹d i podaje do publicznej wiadomoci.

§7

Czêæ VII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 60
Uchwalenie statutu i jego zmiany nastêpuj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Miasta Kocierzyna
Regulamin Rady Miasta Kocierzyna
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Rady, zwany dalej Regulaminem, okrela

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie tych ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ postanowienia proceduralne, deklaracje, owiadczenia oraz apele.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§8
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
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3. Sesjami zwyczajnymi mog¹ byæ tak¿e sesje nie przewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
§9
1. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady, przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku
(sesja nadzwyczajna).
2. Do wniosku o zwo³anie sesji nadzwyczajnej do³¹cza
siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany do porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady, po uzyskaniu zgody wnioskodawcy.
§ 10

czas obrad na sali mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
2. Publicznoæ ma mo¿liwoæ wypowiedzenia siê na sesjach w punkcie  wolne wnioski i informacje.
3. W sesjach Rady uczestnicz¹ cz³onkowie Zarz¹du, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy Urzêdu Miasta wyznaczeni przez Zarz¹d do referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
Poza tym w obradach uczestnicz¹ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot porz¹dku obrad oraz inne osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego Rady.
§ 14

Sesje mog¹ mieæ charakter uroczysty, przede wszystkim w zwi¹zku ze wiêtami narodowymi lub wa¿nymi wydarzeniami w ¿yciu Miasta.

Ograniczenie jawnoci sesji mo¿e wynikaæ wy³¹cznie
z ustaw.
W takim przypadku jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje
wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych.

IV. Przygotowanie sesji

§ 15

§ 11

1. Sesja Rady mo¿e odbywaæ siê na jednym lub kilku
posiedzeniach.
2. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na
kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji, w trybie przewidzianym w ust. 2
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe
obradowanie lub podjêcie uchwa³.

1. Sesje przygotowuje przewodnicz¹cy przy wspó³udziale wiceprzewodnicz¹cego.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy Rady lub w razie jego
nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia siê radnych oraz przewodnicz¹cych organów wykonawczych
osiedli najpóniej na 7 dni przed terminem obrad. W
przypadku sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub
rocznemu sprawozdaniu z wykonania bud¿etu, zawiadomienie o sesji wraz z materia³ami przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
5. Na wniosek burmistrza przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest
Zarz¹d Miasta, a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej
7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
6. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
7. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust.4, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i
wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko
na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady przewodnicz¹cy podaje do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
Zarz¹d obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
V. Obrady
§ 13
1. Sesje Rady s¹ jawne. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e pod-

§ 16
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu.
Jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ
uchwa³.
§ 17
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach  wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
§ 18
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego formu³y otwieram sesjê Rady Miasta
Kocierzyna.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci, prawomocnoæ obrad. W przypadku braku quorum przewodnicz¹cy przesuwa termin
otwarcia obrad na czas do 1 godziny lub odracza sesjê
i ustala nowy termin.
§ 19
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia Radzie pod dyskusjê porz¹dek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ radny, a tak¿e nie bêd¹cy radnym cz³onek Zarz¹du.
3. Zmiany do porz¹dku obrad Rada mo¿e wprowadziæ
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu.
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4. Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie porz¹dek
obrad.
§ 20
Porz¹dek obrad zwyczajnej sesji Rady winien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach
Zarz¹du w okresie miêdzy sesyjnym, w tym z wykonania uchwa³ Rady,
3) podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wolne wnioski i informacje.
§ 21
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 20 pkt 2 sk³ada burmistrz, a w razie jego nieobecnoci zastêpca burmistrza lub upowa¿niony cz³onek Zarz¹du.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 22
1. Interpelacje kieruje siê pisemnie do Zarz¹du Miasta,
za porednictwem przewodnicz¹cego Rady,
2. Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
wspólnoty miejskiej.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na rêce przewodnicz¹cego
Rady i radnego, sk³adaj¹cego interpelacjê.
Dodatkowo odpowied mo¿e byæ udzielona ustnie na
sesji.
§ 23
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów Miasta, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie
sesji Rady.
Jeli bezporednia odpowied na zadane pytanie nie
jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w
terminie 14 dni.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
W uzasadnionych wypadkach mo¿e, za zgod¹ Rady,
dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e, w uzasadnionych przypadkach, udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Osobie spoza Rady przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu po uzyskaniu akceptacji Rady, z zastrze¿eniem § 13
ust. 2.
§ 25
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób zabieraj¹cych g³os w trakcie obrad.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zwracaæ radnym uwagê co do
tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ. Je¿eli
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mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie
przewleka swoje wyst¹pienie, przewodnicz¹cy obrad
zwraca mu uwagê. Po dwukrotnym upomnieniu mo¿e
odebraæ g³os. Je¿eli wyst¹pienie mówcy w sposób
oczywisty zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji,
przewodnicz¹cy przywo³uje mówcê do porz¹dku lub
odbiera jemu g³os.
Fakt odebrania g³osu odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób
spoza Rady.
§ 26
Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali osobom spoza Rady, które swoim
zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 27
Przewodnicz¹cy przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie Radê.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci dotycz¹cych:
1) porz¹dku obrad,
2) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
3) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) zarz¹dzenia przerwy,
6) przeliczenia g³osów,
7) g³osowania,
8) przestrzegania regulaminu obrad.
2. O przyjêciu lub odrzuceniu wniosku formalnego rozstrzyga Rada, po wys³uchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.
§ 29
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê zamykam sesjê Rady
Miasta Kocierzyna.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust.2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 30
1. Pracownik Urzêdu Miasta, wyznaczony przez burmistrza w uzgodnieniu z przewodnicz¹cym Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji Rady protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y, o
której mowa w § 20 pkt 1 Regulaminu.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych,
owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego, a dotycz¹ce przedmiotu obrad.
4. Uchwa³y dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 5 dni od dnia
zakoñczenia sesji Zarz¹dowi, a kopie uchwa³ tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okrelonych dzia³añ.
5. Protokó³ z posiedzenia Rady sporz¹dza siê w ci¹gu 14
dni od daty odbycia posiedzenia.
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6. Protokó³ przechowuje siê Urzêdzie Miasta.
7. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protoko³u w terminie do nastêpnej sesji, przy czym o
ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
Je¿eli przewodnicz¹cy nie uwzglêdni wniosku radnego, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady.
8. Ka¿dy mieszkaniec Miasta ma prawo wgl¹du do protoko³u sesji jawnej, zrobienia z niego notatek i odpisów. Protokó³ udostêpnia Sekretarz Miasta na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, w siedzibie Urzêdu.

2. W przygotowywaniu projektów uchwa³ pomoc merytoryczn¹, organizacyjn¹ i prawn¹ zapewnia Zarz¹d lub
wskazane przez niego jednostki.

§ 31

Uchwa³a Rady powinna zawieraæ w szczególnoci:
1) oznaczenie organu wydaj¹cego uchwa³ê,
2) datê, tytu³ i kolejny numer,
3) podstawê prawn¹,
4) treæ uchwa³y,
5) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie
uchwa³y,
6) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej
obowi¹zywania.
§ 38

Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³u itp.) wykonuje pracownik
Urzêdu Miasta wyznaczony przez burmistrza w uzgodnieniu z przewodnicz¹cym Rady.
Pracownik ten podlega w sprawach merytorycznych
przewodnicz¹cemu Rady.
§ 32
1. Protokó³ z sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbycia sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowañ z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
h) podpis przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
VI. Uchwa³y
§ 33
1. Uchwa³y, o których mowa w § 7 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o ktorych mowa w § 7 ust. 2,
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Postanowienia proceduralne odnotowywane s¹ w protokole sesji.
§ 34
Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu organu, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e inny tryb przewiduj¹ ustawy.
§ 35
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
Zarz¹d, komisje Rady oraz grupa radnych w liczbie co
najmniej 1/7 ustawowego sk³adu Rady.

§ 36
1. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y i wskazaniem wnioskodawcy oraz
informacjê o ewentualnych skutkach finansowych jej
realizacji.
2. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci
uchwa³y z prawem przez radcê prawnego.
§ 37

Uchwa³y Rady podpisuje przewodnicz¹cy Rady lub wiceprzewodnicz¹cy prowadz¹cy obrady.
§ 39
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i dwie ostatnie cyfry roku podjêcia uchwa³y.
§ 40
Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
§ 41
Urz¹d Miasta prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 42
1. Burmistrz przedk³ada wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du oraz inne uchwa³y objête nadzorem Izby, w terminie 7 dni od daty ich podjêcia.
VII. Tryb g³osowania
§ 43
1. W g³osowaniu jawnym za oddane g³osy uznaje siê te,
które oddano za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê.
2 G³osuje siê przez podniesienie rêki lub przez wywo³ywanie nazwisk radnych i protoko³owanie odpowiedzi
(g³osowanie imienne). Wniosek w sprawie g³osowania imiennego mo¿e zg³osiæ przewodnicz¹cy Rady,
Zarz¹d lub grupa radnych w liczbie co najmniej 1/7
ustawowego sk³adu Rady.
3 G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy lub
wiceprzewodnicz¹cy Rady.
Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.
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§ 44

1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych w ustawie.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada uchwala regulamin g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Protokó³ Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i
dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i
zarz¹dza wybory.
§ 46
Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek g³osowania:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y,
2) g³osowanie odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
3) g³osowanie poprawek, przy czym w pierwszej kolejnoci nale¿y g³osowaæ poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przeg³osowania poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki nie poddaje siê ich g³osowaniu,
4) g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
§ 47
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza wiêcej g³osów za
ni¿ przeciw.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ ustawowego sk³adu Rady
oznacza liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych
za wnioskiem lub kandydatur¹ przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie
najbli¿sz¹.
VIII. Komisje Rady
§ 48
Komisje Rady podejmuj¹ i realizuj¹ wszystkie przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ Rady, które s³u¿¹ wykonaniu jej zadañ.
§ 49
Komisje pracuj¹ w oparciu o plany pracy, które przedk³adaj¹ Radzie.
§ 50
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy lub w razie jego
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nieobecnoci zastêpca przewodnicz¹cego, wybrani
przez cz³onków danej komisji sporód radnych.
2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.
3. Przewodnicz¹cym i zastêpc¹ przewodnicz¹cego komisji
nie mo¿e byæ cz³onek Zarz¹du Miasta.
§ 51
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego Rady.
§ 52
1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia z innymi komisjami Rady lub Zarz¹dem Miasta.
2. Za zgod¹ przewodnicz¹cego Rady komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia z komisjami rad innych
jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 53
1. Komisje obraduj¹ w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji mog¹ tak¿e uczestniczyæ radni
nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w
dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Wstêp na posiedzenia komisji maj¹ obywatele Miasta
oraz zaproszone przez przewodnicz¹cego komisji inne
osoby, których obecnoæ jest niezbêdna dla omawianych spraw.
4. Komisja mo¿e uchwaliæ regulamin swojego dzia³ania.
Regulamin komisji nie mo¿e byæ sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz statutu Miasta.
§ 54
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz w roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Postanowienia ust.1 stosuje siê odpowiednio do doranych komisji powo³anych przez Radê.
§ 55
1. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach i rozstrzyga w formie uchwa³.
Do g³osowania stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce Rady.
2. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³.
Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy komisji i protokolant.
3. § 30 ust. 8 regulaminu stosuje siê odpowiednio.
IX. Radni
§ 56
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i
jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub asygnowany.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami, w szczególnoci:
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1)
2)
3)
4)

informowania wyborców o aktualnej sytuacji Miasta,
konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady,
propagowania zamierzeñ i dokonañ Rady,
informowania mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
Radzie,
5) przyjmowania postulatów, wniosków i skarg wyborców i przedk³adania ich organom Miasta.
§ 57
1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady Rady i komisji spraw, które uwa¿aj¹ za spo³ecznie
pilne i uzasadnione.
2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski w organach, jednostkach i instytucjach miejskich, korzystaj¹c w razie potrzeby z pomocy organów
Rady.
§ 58
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach Rady i
posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci uczestniczenia w posiedzeniach
sesji Rady lub posiedzeniach komisji, radny powinien
usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ przed przewodnicz¹cym Rady lub komisji w terminie nie póniej ni¿ 3
dni przed dat¹ ich odbycia lub w przypadkach losowych w dniu posiedzenia podaj¹c przyczynê nieobecnoci.
§ 59
1. Radny odbywa co najmniej raz w roku spotkanie z
wyborcami.
2. Radni przyjmuj¹ w ustalonym przez przewodnicz¹cego Rady i podanym do publicznej wiadomoci terminie i miejscu, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³  wnioski,
uwagi i skargi mieszkañców (dy¿ur radnego).
3. Terminy dy¿urów, o których mowa w ust. 2, powinny
byæ ustalone najpóniej na 2 tygodnie przed rozpoczêciem kwarta³u.
§ 60
Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie
art. 25 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru zajêæ.
§ 61
1. Przewodnicz¹cy Rady wystawia radnemu po z³o¿eniu
lubowania Legitymacjê radnego.
2. Przewodnicz¹cy Rady wydaje cz³onkom komisji nie
bêd¹cym radnymi dokumenty stwierdzaj¹ce ich udzia³
w pracach Rady.
X. Wspólne sesje z radnymi innych
Jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 62
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego ustalaj¹c porz¹dek obrad i sposób zawiadamiania radnych.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ odpowiednio zaintere-

sowane rady, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
XI. Postanowienia koñcowe
§ 63
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
Za³¹cznik nr 5
do Statutu Miasta Kocierzyna
REGULAMIN
Zarz¹du Miasta Kocierzyna
§1
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
burmistrza w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy
w miesi¹cu.
2. Na wniosek przewodnicz¹cego Rady burmistrz ma
obowi¹zek niezw³ocznie zwo³aæ nadzwyczajne posiedzenie Zarz¹du powiêcone wy³¹cznie zagadnieniom
wskazanym we wniosku Przewodnicz¹cego Rady.
3. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy burmistrz Miasta
w razie jego nieobecnoci zastêpca lub wyznaczony
cz³onek Zarz¹du.
4. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³, bez prawa g³osowania skarbnik, sekretarz oraz wyznaczeni pracownicy Urzêdu i jednostek organizacyjnych Miasta.
5. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swoje posiedzenie inne osoby.
Decyzje w tej sprawie podejmuje przewodnicz¹cy Zarz¹du.
6. W posiedzeniach maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa
g³osu przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§2
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w siedzibie Urzêdu.
2. Z uwagi na przedmiot posiedzenia mo¿e ono zostaæ
zwo³ane w siedzibie jednostki organizacyjnej Miasta
lub siedzibie innego podmiotu.
§3
1. O posiedzeniach Zarz¹du jego cz³onkowie powinni byæ
powiadomieni co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem.
2. Wraz z zawiadomieniem dostarcza siê projekt porz¹dku posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d mo¿e byæ zwo³any bez zachowania warunków okrelonych w ust. 1.
§4
1. Zarz¹d podejmuje decyzje w formie uchwa³ chyba ¿e
przepis prawa przewiduje inn¹ formê.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du w g³osowaniu jawnym.
3. Zarz¹d w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, zastrze¿onych do jego w³aciwoci
przepisami prawa, wydaje decyzje administracyjne.
4. Uchwa³y Zarz¹du podpisywane s¹ przez wszystkich
cz³onków Zarz¹du bior¹cych udzia³ w ich podjêciu.
5. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje burmistrz Miasta. W treci decyzji zamieszcza siê nazwiska i imiona cz³onków
Zarz¹du bior¹cych udzia³ w jej wydaniu.
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1)
2)
3)
4)
5)

Do zadañ burmistrza jako przewodnicz¹cego Zarz¹du
nale¿y w szczególnoci:
opracowywanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du;
przygotowywanie niezbêdnych materia³ów na posiedzenia Zarz¹du;
przygotowywanie wniosków Zarz¹du pod obrady
Rady;
sk³adanie sprawozdañ z wykonania uchwa³ Zarz¹du;
og³aszanie bud¿etu gminy i sprawozdania z jego wykonania.
§6

1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) kolejny numer /licz¹c od pocz¹tku kadencji),
2) miejsce i datê posiedzenia,
3) listê obecnoci cz³onków oraz osób zaproszonych,
4) porz¹dek obrad,
5) krótkie omówienie przebiegu posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez Zarz¹d,
6) treæ podjêtych uchwa³ lub decyzji.
3. Protokó³ Zarz¹du podpisuje przewodnicz¹cy i osoba
sporz¹dzaj¹ca protokó³.
Protokó³ jest przechowywany w Wydziale Organizacyjno  Gospodarczym.
4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du jest jawny. Ograniczenie jawnoci mo¿e wynikaæ jedynie z ustaw.
5. Protokó³ udostêpnia sekretarz na pisemny wniosek
osoby zainteresowanej z okreleniem zakresu spraw, z
którymi zamierza siê zapoznaæ.
§7
1. Cz³onek Zarz¹du zobowi¹zany jest aktywnie uczestniczyæ w pracach Zarz¹du.
2. Przy wykonywaniu swych zadañ, cz³onek Zarz¹du powinien prowadziæ je w taki sposób, by unikn¹æ podejrzeñ co do swej bezstronnoci.
3. Cz³onkowie Zarz¹du oraz osoby zaproszone do udzia³u w jego pracach, ze wzglêdu na omawian¹ tematyk¹
s¹ zobowi¹zani do zachowania tajemnicy s³u¿bowej.
§8
Przewodnicz¹cy Zarz¹du, zastêpca lub upowa¿niony
cz³onek Zarz¹du na ka¿dej sesji Rady sk³ada szczegó³ow¹ informacjê o pracy Zarz¹du miêdzy sesjami w tym
przedstawia treæ wa¿niejszych uchwa³ i decyzji Zarz¹du.
Za³¹cznik nr 6
do Statutu Miasta Kocierzyna
REGULAMIN
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, zwany dalej
Regulaminem, okrela zasady i tryb dzia³ania Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta, zwanej dalej komisj¹.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹, powo³an¹ w celu

Dziennik Urzêdowy
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kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du oraz jednostek organizacyjnych, podporz¹dkowanych Radzie, zwanych
dalej jednostkami organizacyjnymi.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny pracy Zarz¹du Miasta i jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych
jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia³y z
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty.
Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ustawach i w niniejszym regulaminie.
§3
Komisja podlega Radzie Miasta.
II. Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§4
1. Komisja sk³ada siê z: przewodnicz¹cego, zastêpcy przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków, w liczbie nie
mniejszej ni¿ trzech, wybieranych wy³¹cznie sporód
radnych uchwa³¹ Rady, podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. Odwo³anie cz³onków komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. W sk³ad komisji nie mog¹ byæ powo³ywani radni pe³ni¹cy funkcje przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz radni bêd¹cy cz³onkami Zarz¹du.
4. Mandat cz³onka komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka komisji na
przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego Rady
oraz w przypadku wyboru w sk³ad Zarz¹du Miasta.
§5
Przewodnicz¹cy komisji organizuje prace komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania
wykonuje zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
§6
1. Cz³onkowie komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w dzia³aniach komisji, w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia cz³onka decyduje komisja.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.
III. Zadania kontrolne
§7
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci.
 celowoci,
 zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
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2. Komisja, kontroluj¹c dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek
organizacyjnych, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Miasta.
§8
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu;
2) problemowe  obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci;
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki.
§9
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
trzy miesi¹ce, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c.
§ 10
1. Komisja przeprowadza kontrolê:
1) zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez
Radê,
2) w innych sprawach zleconych przez Radê.
3. Kontroli komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów, maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ.
4. Rada mo¿e nakazaæ komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê.
Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonywania poszczególnych
czynnoci kontrolnych.
5. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
6. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
§ 11
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci, wed³ug kryteriów okrelonych
w § 7 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, jeli
nie jest to sprzeczne z prawem.
Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków,
opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
IV. Tryb kontroli
§ 12
1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu komisji zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia, wydanego przez przewodnicz¹cego
komisji, okrelaj¹cego kontrolowany przedmiot, zakres
kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy zobowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienie, o którym mowa w
ust. 3 oraz dowody to¿samoci.
§ 13
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamiaj¹ o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce podejrzenie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym przewodnicz¹cego Rady.
§ 14
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu
do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
zobowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿
okrelone w ust. 3.
5. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, reguluj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 15
Obowi¹zki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu mog¹ byæ wykonywane za porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 16
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
V. Protoko³y kontroli
§ 17
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie jednego miesi¹ca od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych;
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych;
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹;
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szcze-
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gólnoci wnioski kontroli, wskazuj¹ce na stwierdzenie
nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych
ustalenia zawarte w protokole;
7) datê i miejsce podpisania protoko³u;
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego
podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy;
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje, co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.

przewodnicz¹cego komisji lub jego zastêpcy w miarê
potrzeb.
2. W posiedzeniu komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji bieg³ych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.

§ 18

§ 24

1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowi¹zany do z³o¿enia, w terminie trzech dni roboczych od
daty odmowy, pisemnego wyjanienia przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce przewodnicz¹cego Komisji.

1. Uchwa³y komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.

§ 19

VIII. Postanowienia koñcowe
§ 25
Obs³ugê biurow¹ komisji zapewnia burmistrz.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada w terminie 7
dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu do podpisania protoko³u pokontrolnego.

1. Komisja mo¿e skorzystaæ z porad, opinii i ekspertyz
osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem dzia³ania komisji.
2. Komisja mo¿e skorzystaæ z wy¿ej wskazanych rodków,
na zasadzie odp³atnoci za zgod¹ Rady.

§ 20

§ 27

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹: przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy komisji, kierownik kontrolowanego podmiotu
oraz burmistrza.

1. Komisja mo¿e za zgod¹ Rady wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w
zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na:
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ, dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej.

VI. Zadania opiniodawcze

§ 28

§ 21

Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ oraz przez inne organy kontroli.

1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Miasta i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi.
2. Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w ust. 1, na rêce przewodnicz¹cego
Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 przewodnicz¹cy
Rady niezw³ocznie przesy³a siê do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku.
§ 22
1. Komisja opiniuje na pimie zamiar powierzenia radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, albo zamiar udzielenia radnemu zamówienia publicznego, w zakresie nie objêtym przepisami o zamówieniach publicznych.
2. Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada opinie w sprawach,
o których mowa w ust. 1, na rêce przewodnicz¹cego
Rady, w terminie 14 dni, od daty otrzymania pisemnej
proby o opiniê od organu miasta.
VII. Posiedzenia komisji
§ 23
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez

§ 26
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UCHWA£A Nr XXXIV/218/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w gminie
Sierakowice oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz, 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686 i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 106, poz. 679, Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) w
zwi¹zku z art. 15 i art. 19 ust. 1 litera a i ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1
Ustala siê ka¿d¹ rodê i sobotê tygodnia dniem targowym w miejscowoci Sierakowice.
§2
Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku:
1. Przy ul. Dworcowej w Sierakowicach:
a  od sprzeda¿y z samochodu osobowego  9,00 z³;
b  od sprzeda¿y z samochodu dostawczego o ³adownoci do 2 ton, ci¹gnika, samochodu osobowego z przyczep¹  15,00 z³;
c  od sprzeda¿y z samochodu dostawczego o ³adownoci powy¿ej 2 ton  22,00 z³;
d  od sprzeda¿y ze sto³u targowego lub placu targowiska za 1 metr bie¿¹cy  5,00 z³;
e  od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.
 2,50 z³ od ka¿dej osoby;
f  op³ata sta³a z tytu³u rezerwacji stanowiska handlowego  15,00 z³ miesiêcznie od ka¿dego stanowiska.
2. Przy ul. Piwnej w Sierakowicach:
a  od ci¹gników i samochodów ciê¿arowych 
10,00 z³;
b  od furmanki, samochodu dostawczego i osobowego  7,00 z³;
c  od krowy, konia  6,00 z³;
d  od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.
 2,00 z³ od ka¿dej osoby.
3. Innych ni¿ wymienione w pkt 1 i 2:
a  od sprzeda¿y z samochodu osobowego  8,00 z³;
b  od sprzeda¿y z wozu konnego, samochodu dostawczego o ³adownoci do 2 ton, ci¹gnika, samochodu osobowego z przyczep¹  13,50 z³;
c  od sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci powy¿ej 2 ton  22,00 z³;
d  od sprzeda¿y ze sto³u, placu  4,00 z³ za 1 metr
bie¿¹cy;
e  od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.
 2,50z³ od ka¿dej osoby.
Je¿eli sprzeda¿ w wyznaczone dni targowe odbywaæ siê bêdzie poza targowiskiem przy ul. Dworcowej i Piwnej, to wysokoæ stawek op³aty targowej
okrelonej w pkt 3 podwy¿sza siê o 100%.
§3
W soboty nie pobiera siê op³aty targowej w miejscach
okrelonych w § 2 pkt 1 i 2.
§4
Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych, targowiskiem, o którym mowa w § 1 s¹ wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel z rêki, koszów, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§5
Op³atê targow¹ pobiera siê za ka¿dy dzieñ, w którym
dokonywana jest sprzeda¿, niezale¿nie od nale¿noci przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹-

dzeñ targowych oraz inne us³ugi wiadczone przez prowad¹cego targowisko.
§6
Od op³aty targowej zwalnia siê osoby prawne i fizyczne, które s¹ podatnikami podatku od nieruchomoci stanowi¹cych miejsce targowe.
§7
Op³atê targow¹ i sta³¹ pobieraj¹ inkasenci wyznaczeni
przez Wójta Gminy.
§8
1. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta na targowisku
wymienionym w § 2 pkt 1 w wysokoci 15% zainkasowanej op³aty targowej i sta³ej.
2. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta na placach targowych wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w wysokoci
20% zainkasowanej kwoty op³aty targowej.
§9
Inkasenci op³aty targowej i sta³ej rozliczaj¹ siê z pobranych op³at raz w tygodniu  w ka¿d¹ rodê  przed odpowiedzialnym pracownikiem Urzêdu Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§ 11
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
uchwa³a Nr XXIV/154/00 z dnia 28 marca 2000 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXIV/223/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
w sprawie op³aty ponoszonej przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 7 ust 1 i art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13 poz, 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686 i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 106, poz. 679, Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) oraz
art. 6 ust. 2, 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach z dnia 13 wrzenia 1996 r. (Dz. U. z 1996 r.
Nr 132, poz. 622) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê pobieran¹ od w³acicieli nieruchomoci, którzy nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug
gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów
posiadaj¹cych zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
polegaj¹cej na wywozie, wykorzystaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych  wysokoci:
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A  150,- z³ od osób fizycznych,
B  1000,- z³ od podmiotów gospodarczych.
§2

Ustala siê stawki op³aty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pobieranych przez gminê od
w³acicieli nieruchomoci letniskowych, którzy nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadaj¹cych zezwolenie na
wykonywanie us³ug usuwania odpadów komunalnych w
wysokoci 35,-z³.
§3
Op³aty, o których mowa w § 2 s¹ p³atne w Kasie Urzêdu Gminy w Sierakowicach lub przelewem bankowym
na konto Urzêdu Gminy w terminie do dnia 30 sierpnia
danego roku.
§4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/225/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
OBWIESZCZENIE
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Sierakowice

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach.
Na podstawie § 1 uchwa³y Nr XXXIV/225/01 z dnia 12
kwietnia 2001 r. Rady Gminy Sierakowice, og³asza siê w
za³¹czniku do niniejszego obwiesczenia jednolity tekst
Statutu Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr V/13/98 z dnia 17
listopada 1998 r. Rady Gminy Sierakowice uwzglêdniaj¹cy zmiany wprowadzone uchwa³¹ Nr VII/24/98 z dnia 15
grudnia 1998 r. Rady Gminy Sierakowice.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc
uchwa³y Nr XX/125/99 i Nr XXIII/140/00.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXIV/225/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
w sprawie upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Rady Gminy do og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego
Orodka Zdrowia w Sierakowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz, 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686 i Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 106, poz. 679, Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy do og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Orodka
Zdrowia w Sierakowicach.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

Statut Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Gminny Orodek Zdrowia w Sierakowicach zwany dalej ORODKIEM jest samodzielnym publicznym zak³adem
opieki zdrowotnej.
§ 1a
Organem za³o¿ycielskim Orodka jest Rada Gminy Sierakowice.
§2
ORODEK dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm. z 1992 r.,
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041, z
1998 r. Nr 106, poz. 668) zwan¹ dalej ustaw¹.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z pón. zm.).
3. Porozumienia z dnia 30 grudnia 1995 r. zawartego miêdzy Wojewod¹ Gdañskim a Zarz¹dem Gminy Sierakowice w sprawie przekazania podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Sierakowice.
4. Uchwa³y Rady Gminy Sierakowice Nr XXXVIII /174/96
z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki bud¿etowej Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach.
5. Uchwa³y Rady Gminy Sierakowice Nr V/12/98 z dnia
17 listopada 1998 r. w sprawie przekszta³cenia Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach w Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej.
6. Niniejszego statutu.
7. Innych przepisów dotycz¹cych zak³adów opieki zdrowotnej oraz prawa bud¿etowego.
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Rozdzia³ II
Siedziba, zadania. Obszar dzia³ania
§3
Siedzib¹ ORODKA jest wie Sierakowice.
§4
Obszarem dzia³ania ORODKA jest teren gminy Sierakowice.
§5
1. ORODEK udziela wiadczeñ zdrowotnych, które obejmuj¹ swoim zakresem wiadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub
pobytu osoby potrzebuj¹cej tych wiadczeñ.
2. wiadczenia, o których mowa w ust. 1 mog¹ obejmowaæ swoim zakresem wiadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze rehabilitacyjne oraz pielêgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.
3. ORODEK udziela wiadczeñ zdrowotnych bezp³atnie,
za czêciow¹ odp³atnoci¹ lub odp³atnie na zasadach
okrelonych w ustawie, w przepisach odrêbnych lub
w umowie cywilnoprawnej.
§6
Zadania wymienione w § 5 bêd¹ realizowane przez osoby wykonuj¹ce zawód medyczny posiadaj¹ce wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania zdrowotne
okrelone w odrêbnych przepisach.
Rozdzia³ III
Organy zak³adu, struktura organizacyjna
§7
1. W sk³ad ORODKA wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
1. Poradnia ogólna.
2. Poradnia dzieciêca.
3. Poradnia stomatologiczna.
4. Poradnia K.
5. Poradnie specjalistyczne (neurologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, medycyny pracy).
6. Gabinety zabiegowe.
7. Pracownia analityki medycznej.
8. Gabinet rehabilitacji medycznej.
2. W razie koniecznoci wiadczenia zdrowotne mog¹ byæ
udzielane poza siedzib¹ ORODKA w zakresie okrelonym potrzeb¹ oraz w pomieszczeniach do tego przeznaczonych spe³niaj¹cych odpowiednie wymagania
okrelone w odrêbnych przepisach.
§8
1. Organem sprawuj¹cym nadzór nad ORODKIEM jest
Rada Gminy Sierakowice.
2. ORODKIEM kieruje i reprezentuje go na zewn¹trz KIEROWNIK ORODKA zwany dalej KIEROWNIKIEM. KIEROWNIK samodzielnie podejmuje decyzje dotycz¹ce
ORODKA i ponosi za nie odpowiedzialnoæ.
§9
KIEROWNIK jest prze³o¿onym wszystkich pracowników
ORODKA. Obowi¹zki i uprawnienia pracowników okrela KIEROWNIK w formie pisemnych zakresów obowi¹zków, czynnoci i odpowiedzialnoci dla poszczególnych
pracowników.

§ 10
KIEROWNIKA powo³uje Rada Gminy Sierakowice. KIEROWNIKA odwo³uje w czasie trwania kadencji Rada
Gminy na wniosek Rady Spo³ecznej Gminnego Orodka
Zdrowia w Sierakowicach zwana dalej RAD¥.
§ 11
Przy ORODKU dzia³a RADA.
§ 12
RADÊ powo³uje Rada Gminy Sierakowice.
§ 13
W sk³ad RADY wchodz¹:
1. Wójt Gminy lub wyznaczona przez niego osoba jako
przewodnicz¹cy RADY.
2. Przedstawiciel Wojewody.
3. Przedstawiciele wy³onieni przez Radê Gminy w liczbie
7 osób.
§ 14
Kadencja RADY trwa 4 lata do czasu wyboru nowej
RADY.
§ 15
Do zadañ RADY nale¿y:
1. Przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwi¹zania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na wiadczenia zdrowotne,
b) zbycie rodka trwa³ego oraz zakupu lub przyjêcia darowizny nowej aparatury i sprzêtu medycznego,
c) zwi¹zanych z przekszta³ceniem lub likwidacj¹ zak³adu, jego przebudow¹, rozszerzeniem lub ograniczeniem dzia³alnoci,
d) przyznawania KIEROWNIKOWI nagród,
e) rozwi¹zania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarz¹dzanie ORODKIEM z KIEROWNIKIEM,
2. Przedstawianie KIEROWNIKOWI wniosków i opinii w
sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podzia³u zysku,
3. Uchwalanie regulaminu swojej dzia³alnoci oraz przedk³adanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Gminy,
4. Zatwierdzanie regulaminu porz¹dkowego ORODKA,
5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystaj¹ce ze wiadczeñ
ORODKA z wy³¹czeniem spraw podlegaj¹cych nadzorowi medycznemu,
6. Przedstawianie wniosków organowi finansuj¹cemu
okrelony zakres dzia³alnoci, w którego imieniu RADA
wykonuje swoje zadania,
7. Wykonanie innych zadañ okrelonych w ustawie i Statucie Orodka.
§ 16
Sposób zwo³ywania posiedzeñ RADY, tryb pracy, podejmowania uchwa³ okrela Regulamin Rady.
§ 17
W posiedzeniach RADY z g³osem doradczym uczestniczy KIEROWNIK. W posiedzeniach RADY maj¹ prawo
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uczestniczyæ z g³osem doradczym przedstawiciele samorz¹dów zawodów medycznych, wytypowani przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w ORODKU,
inne osoby zaproszone przez RADÊ.
§ 18
Od uchwa³y RADY KIEROWNIKOWI przys³uguje odwo³anie do Rady Gminy, która ostatecznie rozstrzyga kwestie sporne.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§ 19
ORODEK jako samodzielny zak³ad pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty dzia³alnoci i zobowi¹zañ.
§ 20
ORODEK prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych przez:
1. Art. 53-60 ustawy wymienionej w § 2 ust. 1.
2. Planu rzeczowo-finansowego ustalonego przez KIEROWNIKA.
3. Umowê lub kontrakt oparty o plan rzeczowo finansowy i negocjacje dotycz¹ce ceny wiadczeñ zdrowotnych.
4. Zarz¹dzanie MZ i OS z dnia 18.05.1995 r. w sprawie
warunków, na jakich nastêpuje przekazanie rodków
publicznych do samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej oraz sposobu kontroli ich wykorzystania (Monitor Polski Nr 29, poz. 341).
§ 21
Orodek prowadzi rachunkowoæ w oparciu o:
 Ustawê z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 1997 r., Nr 32, poz. 1982,
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754,
Nr 139, poz. 933, 934, Nr 140, poz. 939, Nr 141, poz. 945
z 1998 r., Nr 60, poz. 382).
§ 22
1. ORODEK gospodaruje samodzielnie przekazanymi w
nieodp³atne u¿ytkowanie nieruchomociami i maj¹tkiem Skarbu Pañstwa lub komunalnym oraz maj¹tkiem
w³asnym (otrzymanym i zakupionym).
2. Zbycie, wydzier¿awienie lub wynajêcie maj¹tku trwa³ego ORODKA albo wniesienie tego maj¹tku do spó³ki lub fundacji jest niewa¿ne bez zgody Rady Gminy
Sierakowice.
§ 23
1. ORODEK otrzymuje rodki finansowe na realizacje
swoich zadañ statutowych z uzyskanych przychodów.
2. ORODEK mo¿e uzyskiwaæ rodki finansowe:
1) z odp³atnych wiadczeñ zdrowotnych udzielanych
w szczególnoci na zlecenie:
a) Rady Gminy lub innych organów uprawnionych
na podstawie odrêbnych przepisów,
b) Osób objêtych ubezpieczeniem innym ni¿ ubezpieczenie spo³eczne,
c) Instytucji ubezpieczeniowych,
d) Zak³adów pracy, organizacji spo³ecznych i innych
instytucji,
e) Innych zak³adów opieki zdrowotnej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

f) Osób fizycznych nie objêtych ubezpieczeniem lub
za wiadczenia nie przys³uguj¹ce w ramach ubezpieczenia.
2) na realizacjê zadañ i programów zdrowotnych innych ni¿ standard podstawowy,
3) z wydzielonej dzia³alnoci gospodarczej,
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoci publicznej, tak¿e pochodzenia zagranicznego, wy³¹cznie o przeznaczeniu i standardzie okrelonym przez
Radê Gminy oraz po wyra¿eniu przez ni¹ zgody.
§ 24
ORODEK mo¿e otrzymywaæ dotacje bud¿etowe od
Rady Gminy na:
1) realizacjê zadañ w zakresie zapobiegania chorobom,
urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocjê
zdrowia,
2) pokrycie kosztów kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonuj¹cych zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzêtu medycznego,
4) remonty i odtworzenie maj¹tku trwa³ego,
5) cele szczególne przyznawane na podstawie odrêbnych
przepisów.
§ 25
1. Wartoæ maj¹tku ORODKA okrelaj¹:
a) fundusz za³o¿ycielski,
b) fundusz orodka
2. Fundusz za³o¿ycielski zwiêkszaj¹ przekazane z bud¿etu
pañstwa dotacje na inwestycje i zakup sprzêtu wysoko specjalistycznego, aparatury, dotacje z bud¿etu
gminy na cele rozwojowe ORODKA albo dary maj¹ce charakter maj¹tku trwa³ego lub przeznaczone na cele
rozwojowe.
3. Fundusz ORODKA jako samodzielnego zak³adu opieki zdrowotnej zwiêksza siê o:
1) zyski bilansowe,
2) amortyzacjê maj¹tku trwa³ego,
3) dotacje bud¿etowe,
4) kwoty zwiêkszenia wartoci maj¹tku trwa³ego bêd¹cego skutkiem ustawowego przeszacowania tego
maj¹tku,
5) rodki z innych róde³.
4. Fundusz ORODKA zmniejsza siê o:
1) straty bilansowe,
2) umorzenie maj¹tku trwa³ego,
3) kwoty zmniejszenia wartoci maj¹tku trwa³ego bêd¹cego skutkiem ustawowego przeszacowania tego
maj¹tku.
§ 26
1. ORODEK samodzielnie decyduje o podziale zysku.
2. ORODEK pokrywa we w³asnym zakresie ujemny wynik finansowy.
Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe
§ 27
ORODEK jako samodzielny publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej uzyska osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do rejestru publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Gdañsku.
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§ 28

§ 29

W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy kodeksu pracy.

Niniejszy statut obowi¹zuje od dnia uzyskania osobowoci prawnej.
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