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§5

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 marca 2001 r.
w Kobylnicy
pomiêdzy Zarz¹dem Gminy Kobylnica
reprezentowanym przez:

Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od
1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy  P. Leszek Kuliñski
2. Cz³onek Zarz¹du Gminy  P. Jerzy Szadkowski
zwan¹ w dalszej czêci Gmin¹ Kobylnica
a, Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk reprezentowan¹ przez:
1. Jerzego Mazurka  Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta
2. Zbigniewa Rych³ego  Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta
zwan¹ w dalszej czêci Miastem S³upsk
§1
Przedmiotem porozumienia bêdzie przejêcie praw i
obowi¹zków zwi¹zanych z profilaktyk¹ i wczesn¹ terapi¹
uzale¿nieñ od alkoholu, oraz korzystanie z us³ug Izby Wytrzewieñ w S³upsku ul. Gdyñska 13 A, prowadzonej jako
zadanie w³asne Gminy Miejskiej S³upsk, oraz wynikaj¹cego z przejêcia obowi¹zków udzia³u w kosztach realizacji powierzonego zadania.
§2
1. Wysokoæ udzia³u finansowego Gminy Kobylnica bêdzie wynikiem przemno¿enia liczby przyjêtych osób
nietrzewych z Gminy Kobylnica w danym kwartale
przez umown¹ zrycza³towan¹ kwotê tj. 150,- (s³ownie
z³otych: sto piêædziesi¹t.
2. Windykacja nale¿noci z tytu³u pobytu w Izbie bêdzie
realizowana przez Izbê Wytrzewieñ na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach.
3. Kwota naliczona wg okrelonej w ust. 1 bêdzie ka¿dorazowo przekazywana na konto Izby Wytrzewieñ w
S³upsku bank PEKAO S.A I O/S³upsk Nr 11001324
20691 2101 111 0 do koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego
po kwartale rozliczeniowym.
§3
Zobowi¹zuje siê dyrektora Izby Wytrzewieñ w S³upsku do przedk³adania Gminie Kobylnica na koniec ka¿dego kwarta³u zestawienia iloci osób nietrzewych dowiezionych z terenu Gminy Kobylnica i przyjêtych do Izby.
§4
Niewywi¹zanie siê przez Gminê Kobylnica z warunków
okrelonych w niniejszym porozumieniu bêdzie skutkowa³o odmow¹ przyjmowania osób nietrzewych z terenu
Gminy Kobylnica do Izby Wytrzewieñ w S³upsku.

§6
W przypadku rozwi¹zania porozumienia, strony zobowi¹zane s¹ do pe³nego rozliczenia siê za czas obowi¹zywania, na zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w omiu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§9
Traci moc porozumienie z dnia 10 czerwca 1999 r.
§ 10
Porozumienie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Gminy Kobylnicy
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Gminy
L. Kuliñski
Z-ca Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Gminy
J. Szadkowski

Zarz¹d Miasta S³upska
Przewodnicz¹cy
J. Mazurek
Wiceprzewodnicz¹cy
Z. Rych³y
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UCHWA£A Nr 185/XXX/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2000.
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,
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. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) po wys³uchaniu
opinii Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:
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Poz. 817, 818
§1

Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Miasta £eby z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
za rok 2000, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. DOCHODY
plan
wykonanie
w tym:
dotacje na zadania
zlecone
2. WYDATKI
w tym:
wydatki na zadania
zlecone

9.620.346,- 9.358.997,61,364.498,-

364.498,-

11.050.346,- 9.616.095,62,364.498,-

364.498,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 188/XXX/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
STATUT
Miejskiego Domu Kultury w £ebie

§2

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.

§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
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Miejski Dom Kultury w £ebie, dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 110, poz. 721 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.).
4. Niniejszego statutu.
§2

UCHWA£A Nr 188/XXX/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

1. Miejski Dom Kultury swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje obszar Miasta £eby.
2. Siedzib¹ Miejskiego Domu Kultury jest Miasto £eba 
ul.11 Listopada 5a.

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Domu Kultury w £ebie.

§3

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 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. 13
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Miejskiego Domu Kultury w £ebie o
treci jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê dotychczasowy Statut Miejskiego Domu Kultury w £ebie zatwierdzony uchwa³¹ Nr 151/XXV/2000 z
dnia 9 padziernika 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu
MDK w £ebie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

W zakresie kultury, sportu i turystyki Miejski Dom Kultury korzysta z fachowej pomocy jednostek wojewódzkich i innych organizacji.
§4
Miejski Dom Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym brzmieniu z adresem siedziby.
Rozdzia³ II
Cel i przedmiot dzia³ania
§5
1. Miejski Dom Kultury w £ebie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, ochrony kultury, wychowania, edukacji, reklamy miasta, sportu masowego i rekreacji.
2. Miejski Dom Kultury w £ebie prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ na podstawie w³asnego spo³ecznie akceptowanego programu.
3. Miejski Dom Kultury w £ebie zajmuje siê pomna¿aniem
i popularyzacj¹ dziedzictwa kulturowego regionu ³ebskiego.
§6
I. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Miejskiego Domu
Kultury w zakresie kultury jest:
1) rozwijanie uzdolnieñ u dzieci i m³odzie¿y poprzez
prowadzenie kó³ek zainteresowañ,
2) organizowanie kursów jêzykowych,
3) organizowanie wystaw i konkursów,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 818
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4) organizowanie dyskotek dla dzieci i m³odzie¿y,
5) organizowanie koncertów plenerowych zespo³ów
amatorskich i profesjonalnych,
6) organizowanie wieczornic z okazji wi¹t narodowych,
7) prowadzenie kroniki dotycz¹cej wa¿niejszych wydarzeñ w instytucji,
8) wspieranie ró¿nych form aktywnoci rodowiska
9) prowadzenie dzia³alnoci instrukcyjno  metodycznej i kulturalno  owiatowej.
II. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Miejskiego Domu
Kultury w zakresie sportu masowego i rekreacji nale¿y:
1) wspieranie inicjatyw i organizowanie imprez sportowych, turystycznych wród dzieci i m³odzie¿y,
2) wspó³praca z klubami sportowymi i orodkami turystycznymi na terenie miasta, województwa, kraju.
Rozdzia³ III
Organizacja Miejskiego Domu Kultury
§7
1. Miejski Dom Kultury jest instytucj¹ kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123).
2. Dzia³alnoci¹ Miejskiego Domu Kultury kieruje i reprezentuje instytucjê na zewn¹trz Dyrektor.
3. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Miasta.
4. Zarz¹d Miasta mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie Miejskim
Domem Kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarz¹dzaniu zawartej na czas okrelony, nie krótszy ni¿ trzy lata.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§8
1. Miejski Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków,
kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. Miejski Dom Kultury mo¿e zbywaæ rodki trwa³e. Przy
zbywaniu rodków trwa³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej Miejskiego Domu
Kultury jest plan dzia³ania Miejskiego Domu Kultury,
zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem dotacji
organizatora.
4. Plan dzia³ania Miejskiego Domu Kultury zawiera w miarê potrzeb: plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan
remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan
inwestycji.
§9
1. Miejski Dom Kultury pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Miejskiego Domu Kultury s¹ wp³ywy z
prowadzonej dzia³alnoci, w tym ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego, z wyj¹tkiem dóbr kultury
w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 98, poz. 1150,
z 1999 r.) oraz z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹t-

kowych, dotacje z bud¿etu, rodki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych róde³.
3. Miejski Dom Kultury mo¿e, w granicach przewidzianych prawem, pobieraæ op³aty za us³ugi i wydawnictwa, a wp³ywy przeznaczyæ na dzia³alnoæ statutow¹.
§ 10
1. Wartoæ maj¹tku Miejskiego Domu Kultury odzwierciedla fundusz Miejskiego Domu Kultury, który odpowiada wartoci wydzielonego Miejskiemu Domowi Kultury i nabytego mienia.
2. Fundusz Miejskiego Domu Kultury zwiêksza siê lub
zmniejsza o kwotê zmian wartoci maj¹tku Miejskiego
Domu Kultury, bêd¹cych skutkiem:
a) aktualizacji wyceny rodków trwa³ych na podstawie
odrêbnych przepisów,
b) nieodp³atnego przekazania lub otrzymania rodków
trwa³ych, wartoci niematerialnych i prawnych.
3. Fundusz Miejskiego Domu Kultury zwiêksza siê o:
a) amortyzacjê maj¹tku trwa³ego,
b) dotacjê bud¿etow¹ na finansowanie rozwoju Miejskiego Domu Kultury,
c) zysk pozostaj¹cy w dyspozycji Miejskiego Domu Kultury,
d) rodki z innych róde³.
4. Fundusz Miejskiego Domu Kultury zmniejsza siê o:
a) straty bilansowe,
b) umorzenie maj¹tku trwa³ego,
c) finansowanie inwestycji,
d) inne zmniejszenia.
5. Miejski Dom Kultury tworzy zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.
6. Miejski Dom Kultury mo¿e tworzyæ z zysku oraz innych
rodków przekazanych przez osoby prawne i osoby
fizyczne fundusz za³ogi, z przeznaczeniem na wyp³atê
nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady
gospodarowania tymi funduszami okrelaj¹ odrêbne
regulaminy Miejskiego Domu Kultury.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 11
Organizacjê wewnêtrzn¹ Miejskiego Domu Kultury
okrela regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora
po zasiêgniêciu opinii Rady Miejskiej w £ebie oraz opinii
dzia³aj¹cych w niej organizacji zwi¹zkowych.
§ 12
Zmiany postanowieñ statutu wymagaj¹ podjêcia
uchwa³y przez Radê Miejsk¹ w £ebie.
§ 13
Postanowienia niniejszego statutu wchodz¹ w ¿ycie na
zasadach okrelonych w uchwale.
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UCHWA£A Nr 189/XXX/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838), art. 18 ust. 2 pkt 15 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), po
zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Lêborskiego,Rada
Miejska w £ebie postanawia, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych nastêpuj¹ce
drogi:
1) droga, której linie rozgraniczaj¹ce stanowi¹ granice
dzia³ek nr 365/25, 365/27,365/10 i 365/8 obr. 2 w £ebie,
2) droga, której linie rozgraniczaj¹ce stanowi¹ granice dzia³ek nr 310/3 i 281 obr. 2 w £ebie przedstawione na za³¹cznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta

§1
Ustala siê op³aty administracyjne za nastêpuj¹ce czynnoci:
a) dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 40,00 z³,
b) dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 20,00 z³,
c) udzielenie na pimie informacji o podmiocie wpisanym
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 10,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Urzêdu Miejskiego b¹d na jego konto, za³¹czaj¹c kopiê dowodu dokonania wp³aty do wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

§3

821

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr 191/XXX/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
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UCHWA£A Nr 190/XXX/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych za
niektóre czynnoci urzêdowe i ustalenia wysokoci tych
op³at.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 pkt 2
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) oraz art. 18 i art. 19 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 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), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983) oraz art. 109
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Miejska w
£ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zwiêkszenia dochodów bud¿etu miasta
o kwotê 304.371,-z³, jak w za³¹czniku Nr 1*.
§2
Dokonuje siê zwiêkszenia oraz przeniesienia wydatków
bud¿etu miasta o kwotê 1.134.371,-z³, jak w za³¹czniku
Nr 2*.

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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§3
Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y bud¿etowej Nr 170/XXVII/
2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta £eby na rok 2001 otrzymuje brzmienie
jak w za³¹czniku nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§4
Po dokonanych zmianach bud¿et zamyka siê:
a) po stronie dochodów kwot¹
 10.060.527,-z³
b) po stronie wydatków kwot¹
 11.090.527,-z³
c) deficyt bud¿etu
 1.030.000,-z³
§5
Dokonuje siê zwiêkszenia planu przychodów bud¿etu
na rok 2001 o kwotê 830.000 z³. Po dokonanych zmianach przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej
wynosz¹:
a) Przychody
 1.830.000,-z³
b) Rozchody
 800.000,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.

stra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 ppkt b) uchwa³y otrzymuje brzmienie:
b) budynki, budowle i grunty bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, nie obci¹¿one prawami osób trzecich.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

§6
§ 12 uchwa³y Nr 170/XXVII/2000 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 28.12.2000 otrzymuje brzmienie:
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gniêcia d³ugu
oraz do sp³aty zobowi¹zañ jednostki do maksymalnej kwoty 1.100.000 z³.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
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UCHWA£A Nr 193/XXX/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 156/XXVI/2000 z dnia
18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 2001.
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), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.), § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Mini* Za³¹czników Nr 3 i 4 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XXXII/274/2001
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 24 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment wsi
Kolincz w gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 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)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. 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
w Starogardzie Gdañskim, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi:
 Kolincz  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 95/7.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1
przedstawiono na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustalenia dla terenu objêtego planem
Kolincz  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 95/7  ustalenia
szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 1.PE
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2. Funkcja:
 teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 teren wydobycia metod¹ odkrywkow¹ z³o¿a kruszywa naturalnego dla celów budowlanych i drogowych
 teren bez trwa³ej zabudowy kubaturowej
4. Warunki urbanistyczne  intensywnoæ zabudowy  nie
dotyczy:
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
5. Kszta³towanie zabudowy
 nie dotyczy
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od istniej¹cej drogi powiatowej  w miejscu
jak na rysunku planu
 przed przyst¹pieniem do eksploatacji inwestor jest
zobowi¹zany wykonaæ wjazd  skrzy¿owanie z drog¹ powiatow¹
 parkingi  nie wystêpuj¹
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  woda dowo¿ona na miejsce
w beczkowozach lub ujêcie indywidualne, pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na
pobór wody
 odprowadzenie cieków sanitarnych  biotoalety lub
odprowadzenie do zbiorników szczelnych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do
oczyszczalni
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na dzia³ce, wywóz
w sposób zorganizowany na wysypisko, na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
niskiego napiêcia
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie
ograniczony do granic w³asnoci obszaru do której
inwestor posiada tytu³ prawny
 po skoñczonej eksploatacji nale¿y teren rekultywowaæ na cele budownictwa  roboty polegaj¹ce na
wykonaniu prac ziemnych, z³agodzeniu skarp zewnêtrznych i rozplantowaniu nadk³adu
 eksploatacja nie mo¿e spowodowaæ naruszenia
pierwszego poziomu wodononego
 pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej jak na rysunku planu
9. Inne uwarunkowania:
 po dostosowaniu terenu przekszta³conego eksploatacj¹ na cele budownictwa  nale¿y opracowaæ
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
który okreli zasady zagospodarowania terenu,
(w tym sposób zagospodarowania zieleni¹)
§3
1. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na 30%.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu  w skali 1:1000 stanowi¹cy za³. graficzny nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo  cyfrowe terenów o ró¿nym
przeznaczeniu,
 lokalizacja pasów zieleni izolacyjno  krajobrazowej,
 projektowane w³¹czenia, wjazdy z istniej¹cych dróg,
Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu maj¹
charakter informacyjny lub koordynacyjny.
§5
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Starogard
Gdañski,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Starogard Gdañski oraz
w rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wie Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyleg³ymi granic
obszarów objêtych ustaleniami niniejszych planów.
§6
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski NrXII/98/
91 z dnia 20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991
r. Nr 18, poz. 129).
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 1 który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Starogard Gdañski
J. Wierzba
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UCHWA£A Nr XXXIV/225/01
Rady Miasta we W³adys³awowie
z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wschodniej czêci
dzia³ki geod. Nr 603/12 we W³adys³awowie obrêb 05.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-21,
art. 27-29 i art. 36 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) oraz art. 14 i art. 18 ust. 2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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pkt 15 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, Nr 91, poz. 1009) na wniosek Zarz¹d Miasta W³adys³awowa, Rada Miasta we W³adys³awowie, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê, ¿e teren obejmuj¹cy wschodni¹ czêæ dzia³ki
geodezyjnej numer 603/12 we W³adys³awowie (w obrêbie 05) ograniczony od pó³nocy granic¹ dzia³ki geodezyjnej nr 603/10, od wschodu granic¹ dzia³ki geod.
Nr 603/4 od po³udnia granic¹ dzia³ki geod. Nr 114 i od
zachodu pozosta³¹ czêci¹ dzia³ki geodezyjnej nr 603/12
przeznacza siê pod zabudowê obiektów produkcyjnych
i sk³adowych zamiast upraw polowych, ³¹k i pastwisk,
pod które teren ten by³ przeznaczony w dotychczas
obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Ustala siê, ¿e wszelka zabudowa tego terenu obiektami kubaturowymi jak i budowa parkingów oraz placów sk³adowych z uwagi na po³o¿enie obszaru w obrêbie stanowisk archeologicznych, a tak¿e w otulinie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w bezporednim
styku z obszarem tego parku, oraz z uwagi na wyj¹tkow¹ ekspozycjê tego terenu z obszaru NPK,  ka¿dorazowo musi byæ uzgodniona na etapie koncepcji i projektu architektoniczno-budowlanego przed wydaniem
pozwolenia na budowê z:
 Muzeum Archeologicznym w Gdañsku,
 Zarz¹dem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,
 Wydzia³em Ochrony rodowiska Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
3. Ustala siê, ¿e teren ten nie mo¿e ulec wtórnemu podzia³owi.
4. Ustala siê, ¿e dopuszcza siê na tym obszarze us³ugi
uci¹¿liwe tylko takie, których uci¹¿liwe oddzia³ywanie
nie mo¿e przekroczyæ granic terenu objêtego planem.
5. Ustala siê, ¿e obszar wschodniej czêci dzia³ki bêdzie
mieæ bezporedni dostêp do drogi publicznej przez pozosta³¹ czêæ dzia³ki nr 603/12 (stanowi¹c¹ z ni¹ funkcjonaln¹ ca³oæ).
6. Ustala siê warunki zabudowy i standardy kszta³towania obiektów budowlanych (zabudowy) oraz zagospodarowania terenu:
 linie zabudowy  okrelone na rysunku planu  stanowi¹ linie nieprzekraczalne,
 nieprzekraczaln¹ wysokoæ zabudowy; nie wy¿ej ni¿
5,0 m do okapu i nie wy¿ej ni¿ 9,0 m do kalenicy od
poziomu istniej¹cego terenu,
 k¹t nachylenia po³aci dachowych  35°,
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki); maks.
30%,
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ izolacyjna, zieleñ ozdobna, trawniki, drzewa i krzewy
min 50%,
 ustala siê ¿e dobór gatunków do nasadzeñ na pasach zieleni izolacyjno-krajobrazowej (drzew, krzewów i rolinnoci trawiastej) musi nawi¹zywaæ cha-

rakterem do wystêpuj¹cych naturalnie na zboczach
Kêpy zbiorowisk leno-zarolowych,
 ustala siê, ¿e pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej
od strony wschodniej (szerokoci 10 m) nale¿y
wprowadziæ na usypany wa³ ziemny o wysokoci
ok. 1,5 m,
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych
personelu i klientów-interesantów; na terenie w³asnym.
7. Ustala siê materia³y elewacyjne wariantowo:
 tynki bia³e z drewnianymi barwionymi elementami
cian ryglowych (z belkowaniem),
 tynki w kolorach jasnych z faktur¹,
 ceramiczna ceg³a licowa .
8. Ustala siê materia³y pokryæ dachowych wariantowo:
 dachówka holenderka,
 dachówka zak³adkowa (marsylka),
 blachodachówka,
 w kolorach ceramiki naturalnej, brunatnym lub antracyt.
9. Ustala siê ¿e na terenach wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi o ró¿nych funkcjach lub zasadach zagospodarowania zlokalizowana bêdzie
Pr-Sk  zabudowa obiektami produkcyjnymi i sk³adowymi
Zl  zieleñ izolacyjno-krajobrazowa
10. Ustala siê zasady obs³ugi z zakresu komunikacji; 
obowi¹zuj¹cy wjazd na teren dzia³ki geod. Nr 603/12
bêdzie z drogi dojazdowej biegn¹cej od ul. Gdañskiej.
11. Ustala siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê pitn¹  z wodoci¹gu biegn¹cego w ulicy Gdañskiej i drodze dojazdowej,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do kanalizacji sanitarnej w ulicach Gdañskiej lub Boh. Kaszubskich oraz drodze dojazdowej,
c) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej w ul. Boh. Kaszubskich (wody z wjazdów i parkingów musz¹ przejæ przez ³apacze b³ota oraz ³apacze t³uszczu i olejów),
d) ogrzewanie  indywidualne opalane olejem opa³owym lub elektryczne,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  wg warunków okrelonych przez Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ ENERGA Rejon w Wejherowie,
f) usuwanie odpadków sta³ych  w sposób i na miejsce wskazane przez Urz¹d Miejski we W³adys³awowie,
g) na granicy terenu objêtego planem (przy drodze
dojazdowej) usytuowaæ hydrant p.po¿. Æ 50.
12. Ustala siê wysokoæ ogrodzeñ od strony drogi;  z
profili stalowych lub siatki = 1,80 m, na cokoliku murowanym lub betonowym do 60 cm (³¹czna wysokoæ do 2,40 m).
§2
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej czêci dzia³ki geodezyjnej numer 603/12 we
W³adys³awowie obrêb 05.
Na rysunku planu oznaczono:
a) granice opracowania (granice terenu objêtego planem),
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej.
§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta W³adys³awowa do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych ustalenia planu i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów  na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku wymienionego w § 5 planu, zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Na obszarze okrelonym granicami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta W³adys³awowa zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXII/129/92 Rady Miasta we W³adys³awowie
z dnia 28 lutego 1992 r. (og³oszony w Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1992 r. Nr 12, poz. 66) ze zmianami wprowadzonymi
uchwa³¹ Nr XXXIII/265/93 Rady Miasta we W³adys³awowie z dnia 8 czerwca 1993 r. (og³oszony w Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1993 r. Nr 16, poz. 89).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

825
UCHWA£A Nr XXII/201/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 8 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy S³upsk Nr XXVIII/210/94 z dnia 18 lutego 1994 r., dla
dzia³ek Nr 118/2 i 119 po³o¿onych w Bydlinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. 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,
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Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz
na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 26, 28 i art. 36
ust. 3 i 9 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) Rada Gminy S³upsk uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 118/2 i 119 w Bydlinie, zmianê
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXXVIII/122/94 Rady Gminy S³upsk z dnia 25 marca
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 13, poz. 78).
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dzia³ek nr 118/2 i 119 w Bydlinie, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§3
Obszar objêty planem przeznacza siê na realizacjê zespo³u zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (MN, UH,UR+MN) oraz na
realizacjê drogi wewnêtrznej dojazdowej (KDw), poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (KD), realizacjê ujêcia
wody (UW) oraz stacji transformatorowej (EE) i lokalnej
przepompowni cieków (NO).
§4
Funkcji mieszkaniowej mo¿e towarzyszyæ, jako jej uzupe³nienie, funkcja handlowa i us³ugowa i drobnego rzemios³a (UH, UR + MN).
§5
Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 3 przeznacza siê grunt rolny klasy IVa i IVb o powierzchni ³¹cznej
3,49 ha, wytworzony z gleb pochodzenia mineralnego.
§6
Zagospodarowanie terenu i zabudowa powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) dostêp do dzia³ek z drogi dojazdowej wewnêtrznej
wydzielonej w ramach obszaru zmiany planu; dojazd
drog¹ publiczn¹ gminn¹ stanowi¹cej przyleg³¹ dzia³kê
(nr 117) ,
2) zagospodarowanie terenu powinno zapewniæ u¿ytkownikom samowystarczalnoæ w zakresie parkowania samochodów,
3) powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzone nie
powinny przekroczyæ ³¹cznie 50% powierzchni obszaru, pozosta³a czêæ powierzchni powinna pozostaæ biologicznie czynna,
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4) zabudowê stanowiæ bêd¹ budynki o wysokoci nie
przekraczaj¹cej jednego piêtra, z dachami symetrycznymi, dwu, lub wielospadowymi, o nachyleniu po³aci
pod k¹tem 25°-50°, krytymi dachówk¹ ceramiczn¹,
5) istnieje mo¿liwoæ ³¹czenia dzia³ek zabudowy mieszkaniowej,
6) istnieje mo¿liwoæ przesuwania granic zdefiniowanych
liniami przerywanymi z zachowaniem minimalnych szerokoci posesji o wymiarze min. 20 mb,
7) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ niekorzystnego oddzia³ywania, uci¹¿liwoci dla nieruchomoci i
obiektów s¹siedzkich,
8) w ogrodzeniu terenu powinna dominowaæ zieleñ.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§7

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Poz. 825
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Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Bydlino  Charnowo z ujêciem wody na terenie wsi Charnowo. Jako rozwi¹zanie alternatywne przewiduje siê budowê w³asnego ujêcia wody wraz ze stacj¹ wodoci¹gow¹ w obszarze zmiany planu. Ustanowiæ i wygrodziæ strefê ochrony bezporedniej dla ujêcia. Wodê do
poszczególnych odbiorców przesy³aæ sieci¹ wodoci¹gow¹ któr¹ wykonaæ w planowanych pasach drogowych,
odprowadzenie cieków sanitarnych poprzez przy³¹cza, uk³adem kanalizacji sanitarnej do planowanej przepompowni cieków. Dalej kolektorem t³ocznym przesy³aæ cieki do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej po³o¿onej poza granicami planu /na terenie wsi W³ynkówko, któr¹ sp³ywaæ bêd¹ na mechaniczno-biologiczn¹
oczyszczalniê cieków po³o¿on¹ na terenie wsi W³ynkówko. Uci¹¿liwoæ projektowanej przepompowni cieków powinna mieciæ siê w granicach wyznaczonej
dzia³ki. Projektowan¹ sieæ kanalizacji sanitarnej wykonaæ w planowanych pasach drogowych. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej powstaj¹ce cieki gromadziæ w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do
gruntu, bez naruszania istniej¹cego systemu drenarskiego,
gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach z
uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywo¿enie na wysypisko regionalne w Bierkowie,
zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a.
Do przygotowania energii cieplnej wykorzystywaæ paliwa ekologiczne np. gaz ziemny, gaz p³ynny, olej opa³owy itp.,
zaopatrzenie w gaz ziemny gazoci¹giem redniego cinienia, który wykonaæ w planowanych pasach drogowych.
§8

Dopuszczalne natê¿enie ha³asu nie powinno przekraczaæ wartoci 45 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy.

Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji
§9
Dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ ustala
siê:
1) dostawa mocy odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej linii
przebiegaj¹cej wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 210  po
terenie dzia³ki 119,
2) w przypadku zapotrzebowania energii, przekraczaj¹cego wydajnoæ istniej¹cych urz¹dzeñ, nale¿y przebudowaæ je stosownie do potrzeb, z uwzglêdnieniem lokalizacji stacji transformatorowej (EE) w obszarze objêtym planem.
§ 10
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹, doprowadzon¹ z drogi dojazdowej.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 11
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1) zaopatrzenie ludnoci w obszarze objêtym planem w
nieska¿on¹ wodê pitn¹ w warunkach specjalnych z
wiejskiej sieci w Bydlinie,
2) projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 12
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy
S³upsk, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 13
Ustala siê stawkê, w wysokoci 25 %, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski
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UCHWA£A Nr XXVIII/260/2001
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów: miasta Skarszewy  dz. nr 224, obrêb 2; wsi: Bo¿epole Królewskie dz.
nr 126/9, 126/7, 126/8, 159/4, Godziszewo dz. nr 209/1,
Nowy Wiec dz. nr 222/53, Szczodrowo dz. nr 100, na
terenie gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 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) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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 Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Miasto Skarszewy.
1. Dzia³ka nr 224, obreb 2 z terenów bazy remontowej na
tereny us³ugowe
Gmina Skarszewy
wie Bo¿epole Królewskie
2. Dzia³ka nr 126/9, 126/7, 126/8 (czêæ ok. 0,20 ha), z terenów rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹.
3. Dzia³ka nr 159/4 z terenów ogrodniczo-sadowniczych
pod budownictwo mieszkaniowe
Wie Godziszewo
4. Dzia³ka nr 209/1 (czêæ ok. 0,25 ha) z terenów rolnych
pod budownictwo mieszkaniowe.
Wie Nowy Wiec
5. Dzia³ka nr 222/53 z terenów rolnych pod zabudowê
letniskow¹.
Wie Szczodrowo
6. Dzia³ka nr 100 z terenów rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹.
§2
Ustalenia dla wy¿ej wymienionych obszarów s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1.
2.
3.
4.

Miasto Skarszewy
Nr DZIA£KI 224, obrêb 2
POWIERZCHNIA 0,2 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa us³ugowa
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UH  teren zabudowy us³ugowej
ZI  zieleñ izolacyjno  krajobrazowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

7.
8.

9.
10.
11.
12.
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a) iloæ dzia³ek: jedna,
b) powierzchnia dzia³ek: ca³a dzia³ka
c) rodzaj zabudowy: zabudowa do dwóch kondygnacji, dach o nachyleniu od 23° do 45°,
d) powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni
dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 15,0 m,
f) linia zabudowy: 8,0 m od krawêdzi drogi powiatowej.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd od ulicy Gdañskiej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego,
b) cieki: odprowadzenie cieków do kanalizacji miejskiej,
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki, z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze,
d) energetyka: konieczna budowa stacji transformatorowej,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko gminne.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuja
STAWKA PROCENTOWA
30 %
INNE ZAPISY
nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2
1.
2.
3.
4.

WIE Bo¿epole Królewskie
NR DZIA£KI 126/9 (czêæ), 126/7(czêæ), 126/8 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,20 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa mieszkaniowa
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej, KD  droga dojazdowa, Z  teren zieleni i parkowania
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: dwie dzia³ki,
b) powierzchnia dzia³ek: min. 0,1 ha,
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, z poddaszem mieszkalnym, dach o nachyleniu zbli¿onym do
45°, dopuszcza siê budowê gara¿u,
d) powierzchnia zabudowy: maks. 15 % powierzchni
dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
f) linia zabudowy: nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
dojazd drog¹ gminn¹ oraz projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ KD, szer. w liniach rozgraniczaj¹cych  3,0 m, z
przepustem odprowadzaj¹cym wodê z istniej¹cego
zbiornika wodnego A. W razie sprzeda¿y dzia³ek konieczne zapewnienie s³u¿ebnoci przejazdu przez
teren prywatny, przewidziany pod poszerzenie drogi
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8.

9.
10.

11.
12.
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gminnej. Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki lub na
terenie zielonym przy drodze KD
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego ,
b) cieki: odprowadzenie cieków do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni, docelowo do
projektowanej kanalizacji wiejskiej,
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki,
d) energetyka: zasilanie mo¿liwe po wybudowaniu
dodatkowej stacji transformatorowej, w obszarze
istniej¹cej sieci energetycznej NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko gminne.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
konieczny przepust na drodze KD dla utrzymania naturalnego odp³ywu wody z terenu wodnego A do terenu wodnego B.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE ZAPISY
nie ustala siê

9.
10.
11.
12.

5.
6.

7.
8.

WIE BO¯EPOLE KRÓLEWSKIE
NR DZIA£KI 159/4
POWIERZCHNIA 0,45 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa mieszkaniowa
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej,
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: trzy,
b) powierzchnia dzia³ek: jak na rys. planu,
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, z poddaszem mieszkalnym, dach o nachyleniu zbli¿onym do
45°, dopuszcza siê budowê gara¿u,
d) powierzchnia zabudowy: maks. 15 % powierzchni
dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 8,0 m,
f) linia zabudowy: 8,0 m od krawêdzi drogi gminnej.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z istniej¹cej drogi gminnej o pow. gruntowej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: odprowadzenie cieków do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni, docelowo do projektowanej kanalizacji wiejskiej,
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej
dzia³ki,
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ wymaga budowy linii NN po wybudowaniu stacji transformatorowej dla zabudowy letniskowej w tym obszarze,

e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko gminne.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE ZAPISY
nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 3
1.
2.
3.
4.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

WIE GODZISZEWO
NR DZIA£KI 209/1 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,25 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
teren pod zabudowê mieszkaniow¹
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej, ZK  zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: dwie,
b) powierzchnia dzia³ek: min. 0,1 ha,
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o nachyleniu od 23° do
45°; dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych, jednokondygnacyjnych o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,
d) powierzchnia zabudowy: maks. 15% powierzchni
dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
f) linia zabudowy: 20,0 m od krawêdzi drogi wojewódzkiej 15,0 m od krawêdzi drogi gminnej.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
dojazd istniej¹c¹ drog¹ gruntow¹ z drogi powiatowej.
Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji grupowej, do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza siê zbiorniki bezodp³ywowe pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni,
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki,
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii energetycznej NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych na wysypisko gminne.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w M.P.Z.P. gminy, ochronie podlega uk³ad przestrzenny wsi
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wprowadza siê zieleñ krajobrazowo-izolacyjn¹ ZK,
redni¹ i wysok¹ jak na rys. planu
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê

Poz. 826
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

WIE NOWY WIEC
NR DZIA£KI 222/53,
POWIERZCHNIA 0,2204 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej,
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna,
b) powierzchnia dzia³ek: ca³a dzia³ka,
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, dach o nachyleniu od 23° do 45°,
d) powierzchnia zabudowy: maks. 15%,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 8,0 m,
f) linia zabudowy nieprzekraczalna: 6,0 m od drogi
dojazdowej, 5,0 m od linii energetycznej 15 kV (strefa ochronna).
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z istniej¹cej drogi dojazdowejj
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: odprowadzenie cieków do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni lub do przydomowej oczyszczalni cieków o ile warunki gruntowo-wodne bêd¹ odpowiednie,
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki,
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko gminne.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE ZAPISY
nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 6
1.
2.
3.
4.

WIE SZCZODROWO
NR DZIA£KI 100
POWIERZCHNIA 0,82 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
teren pod zabudowê mieszkaniow¹
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej
KD  droga dojazdowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: piêæ,
b) powierzchnia dzia³ek: min. 0,1 ha
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o nachyleniu od 23° do 45°;
dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospo-

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

darczych, jednokondygnacyjnych o architekturze
dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,
d) powierzchnia zabudowy: maks. 15% powierzchni
dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
f) linia zabudowy: jak na rys. planu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
dojazd drog¹ gminn¹, wymagaj¹c¹ poszerzenia
KD  teren rezerwowany dla poszerzenia jak na rys.
planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji grupowej, do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza siê zbiorniki bezodp³ywowe pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni,
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki,
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko gminne.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
projektowany teren zabudowy mieszkalnej znajduje
siê w strefie zabytkowego uk³adu przestrzennego wsi,
obowi¹zuje tradycyjny sposób zabudowy dzia³ki i
u¿ywanie tradycyjnie stosowanych materia³ów budowlanych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE ZAPISY
nie ustala siê
§3

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Skarszewy (za³¹czniki graficzne nr 1-6).
§4
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci:
 30% dla M.P.Z.P. nr 1 miasto Skarszewy dz. nr 224,
 20% dla M.P.Z.P. nr 2-6.
§5
1. Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego
miasta Skarszewy, obejmuj¹cy obszar wymieniony w
§ 1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skarszewy, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXI/
67/81 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skarszewach
z dnia 30 kwietnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1981 r.
Nr 5, poz. 26) zm.: Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w
Gdañsku z 1988 r. Nr 31, poz, 229, Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1994 r. Nr 37, poz. 193, który to plan traci moc we
fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy, obejmuj¹cy obszary wymienione w § 1
pkt 2-6, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skarszewach z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1989 r. Nr 28, poz. 196) zm.: (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r.
Nr 5, poz. 28, Nr 37, poz. 191), który to plan traci moc
we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu
(za³¹czniki graficzne nr 2-6).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy w Skarszewach do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Skarszewy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Skarszewy
A. Flis

§1
Ustala siê na terenie miasta S³upska liczbê 170 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

828
POSTANOWIENIE Nr 30/01
Zastêpcy Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 16 sierpnia 2001 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie
odwo³ania Rady Miejskiej w Brusach przed up³ywem
kadencji.
Po rozpatrzeniu wniosku dotycz¹cego przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwo³ania Rady
Miejskiej w Brusach z³o¿onego przez Pe³nomocnika Grupy Inicjatywnej utworzonej przez mieszkañców gminy Brusy, dzia³aj¹c na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985)
postanawiam:
§1
Uznaæ wniosek za spe³niaj¹cy wymogi wy¿ej wymienionej ustawy.

827

§2

UCHWA£A Nr XXXIII /394/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 20 lipca 2001 r.

W dniu 30 wrzenia 2001 r. przeprowadziæ referendum
w gminie Brusy w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej przed
up³ywem kadencji.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie miasta S³upska.

§3

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. 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 Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:

Karta do g³osowania w referendum ma format A-5 i
jest drukowana na papierze koloru bia³ego. Jej wzór i treæ
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum okrela kalendarz stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszego postanowienia.
§5
Postanowienie podlega opublikowaniu na terenie gminy i og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Zastêpca
Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego w S³upsku
I. Wolañski
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Za³¹cznik nr 1
do Postanowienia Nr 30/01
Zastêpcy Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 16 sierpnia 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
prowadzeniu referendum

do dnia 5 wrzenia 2001 r.

 powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Do Spraw Referendum Lokalnego w
Brusach

do dnia 9 wrzenia 2001 r.

 podanie do wiadomoci wyborców w
formie obwieszczenia
Burmistrza Brus informacji o numerach i
granicach obwodów
g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji do
spraw referendum
lokalnego
 powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego obwodowych
komisji do spraw referendum lokalnego

do dnia 16 wrzenia 2001 r.

 sporz¹dzenie w Urzêdzie Miejskim w Brusach spisów osób
uprawnionych do
udzia³u w referendum

29 wrzenia 2001 r.

 przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji do
spraw referendum lokalnego spisów osób
uprawnionych do
udzia³u w referendum

30 wrzenia 2001 r.
godz. 6.00  20.00

 g³osowanie w referendum

WZÓR
KARTA DO G£OSOWANIA
w referendum gminnym w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Brusach zarz¹dzonym przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w S³upsku na dzieñ 30 wrzenia 2001 r.
Czy Pan(i) jest za odwo³aniem
TAK
Rady Miejskiej w Brusach?
NIE
Informacja:
G³osowaæ mo¿na stawiaj¹c znak X w kratce obok odpowiedzi TAK lub NIE.
Postawienie znaku X w wiêcej ni¿ jednej kratce lub
niepostawienie znaku X w ¿adnej kratce powoduje niewa¿noæ g³osu.
(pieczêæ
Zastêpcy Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego)
(miejsce na pieczêæ komisji obwodowej)
Za³¹cznik nr 2
do Postanowienia Nr 30 /01
Zastêpcy Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 16 sierpnia 2001 r.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych
z przeprowadzeniem referendum gminnego
TERMIN WYKONANIA
CZYNNOCI
do dnia 24 sierpnia 2001 r.

TREÆ CZYNNOCI

 podanie do wiadomoci mieszkañców
przez opublikowanie
na terenie gminy postanowienia o prze-

Dziennik Urzêdowy
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