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1032
UCHWA£A Nr XXXII/291/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 31 maja 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXVI/246/2000 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikat od wartoci lokali
mieszkalnych ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, podwy¿szenia ustawowej bonifikaty przys³uguj¹cej przy zakupie nieruchomoci wpisanej do rejestru
zabytków oraz stosowania umownych stawek oprocentowania roz³o¿onej na raty ceny lokali mieszkalnych.
Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 3 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVI/246/2000 Rady Miejskie w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wyra¿enia
zgody na udzielenie bonifikat od wartoci lokali mieszkalnych ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
podwy¿szenia ustawowej bonifikaty przys³uguj¹ce przy
zakupie nieruchomoci wpisane do rejestru zabytków oraz
stosowania umownych stawek oprocentowania roz³o¿onej na raty ceny lokali mieszkalnych dodaje siê § 8a w
brzmieniu:
1. Postanowienia § 3 do 6 nie maj¹ zastosowania do
lokali mieszkalnych zakupionych przez gminê po dniu
30 kwietnia 2001 r.
Przy dokonywaniu sprzeda¿y najemcom lokali mieszkalnych wymienionych w ust. 1 cena takiego lokalu
ulega obni¿eniu o 50% w stosunku do jego wartoci ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego z
zastrze¿eniem postanowieñ ust. 3.
Cena sprzeda¿y lokalu mieszkalnego wymienionego w ust. 1 po zastosowaniu bonifikaty przewidzianej w ust. 2 nie mo¿e byæ ni¿sza od ceny nabycia
tego lokalu zap³aconej przez Miasto Kwidzyn.
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miejskiemu w Kwidzynie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1033
UCHWA£A Nr XXXII/293/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, w zwi¹zku z
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym (j.t.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz wydzier¿awiania lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, co stanowi za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr IX/93/95 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1034
UCHWA£A Nr XXXII/300/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 31 maja 2001 r.
o zmianie uchwa³y XLIV/285/97 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia
na terenie miasta liczby punktów na sprzeda¿ napojów
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc i warunków sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230; zm.:
Dz. U. z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180;
z 1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z
1990 r. Nr 73, poz. 431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321; 1991 r.
Nr 94, poz. 419; z 1993 r. 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127,
poz. 593; z 1997 r. Nr 113, poz. 732; z 1997 r. Nr 121,
poz. 770; z 1997 r. Nr 113, poz. 732; z 1997 r. Nr 88,
poz. 554; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) w zwi¹zku z 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, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 91, poz. 1009)
oraz uchwa³¹ Nr XXIX/271/01 Rady Miejskiej z dnia 22
lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2001 r. Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni licz¹c od
dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

§1
W uchwale Nr XLIV/285/97 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y na terenie miasta Kwidzyna
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 zwiêksza siê iloæ punktów z 70 na 75.
2. W § 3 dodaje siê ust. 4 w Brzmieniu:
 osoba uzyskuj¹ca zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych w terminie wskazanych przez
Urz¹d Miejski winna odbyæ szkolenie z zakresu
Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Kwidzynie.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1035
UCHWA£A Nr XXV/166/2001
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikat.
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 115
poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 86 poz. 966 i z
2000 r. Nr 6, poz. 70) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co
nastêpuje:
§1
Udziela siê bonifikaty w wysokoci 95% od ceny nieruchomoci budynkom mieszkalnym po³o¿onym w miejscowoci Nebrowo Wielkie o ile od czasu ich wybudowania up³ynê³o co najmniej 90 lat.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

1036
UCHWA£A Nr XXVII/222/01
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 lipca 2001 r.
w sprawie zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Czarna Woda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, 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, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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
ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 70 ust. 2, 3 i 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), art. 13 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718) Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zasady okrelone w niniejszej Uchwale dotycz¹ sprzeda¿y lokali mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Czarna Woda, co do których przys³uguje osobom pierwszeñstwo okrelone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami, a sprzeda¿ dokonywana jest w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych:
1) sprzeda¿ nastêpuje wraz ze sprzeda¿¹ udzia³u we
w³asnoci czêci wspólnych budynku oraz udzia³u
we w³asnoci dzia³ki gruntu, na której posadowiony
jest budynek,
2) upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami, w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) sprzeda¿ lokalu za gotówkê 80% bonifikaty,
b) przy sprzeda¿y na raty roz³o¿onej na 5 lat  70%
bonifikaty,
c) przy sprzeda¿y na raty roz³o¿onej na 10 lat  60%
bonifikaty,
3) w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny na raty:
a) nabywca zobowi¹zany jest:
 zap³aciæ do dnia zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego pe³n¹ nale¿noæ za udzia³ we
wspó³w³asnoci gruntu, 20% ceny lokalu i koszty wyceny,
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 zap³aciæ koszty zwi¹zane z zawarciem umowy,
 p³aciæ roczne raty wraz z oprocentowaniem do dnia
31 marca ka¿dego roku, poczynaj¹c od roku nastêpnego po dniu zawarcia umowy,
b) roz³o¿ona na raty niesp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
w wysokoci 15%.
Szczegó³owy harmonogram sp³aty uwzglêdniaj¹cy wysokoæ rat i odsetek okreli Zarz¹d Miasta w indywidualnej umowie sprzeda¿y.
c) w przypadku zw³oki w zap³acie raty rocznej i oprocentowania Gminie przys³uguj¹ odsetki ustawowe,
c) wierzytelnoæ Gminy w stosunku do nabywcy z tytu³u
roz³o¿enia zap³aty reszty ceny na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,
e) nabywaca zobowi¹zany jest do poddania siê egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 ust. 1
ustawy z dnia 26 kwietnia 1965 r.  Kodeks postêpowania cywilnego  w zakresie niezap³aconej reszty ceny
wraz z oprocentowaniem,
f) nabywca zobowi¹zany jest do zwrotu kwoty równej
udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, je¿eli nabywca nierchomoci przed up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia
jej nabycia, zby³ lub wykorzysta³ nieruchomoæ na inne
cele ni¿ wymienione w ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. Nie
dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/225/98 Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie zbycia
nieruchomoci.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

1037
UCHWA£A Nr XX/214/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Borek, Kistowo, ¯akowo, K³odno, Podjazy, Mciszewice, Wêsiory,
Zdunowice, Sulêczyno, w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,

Dziennik Urzêdowy
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Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada
Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 19, poz. 137, z
1994 r. Nr 36, poz. 188 i 189 oraz z 1996 r. Nr 40, poz. 96)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Teren czêci dzia³ki Nr 52/7 w Borku o powierzchni 1,16
ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹
ujêcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na rysunku
planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.
1.1 Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek
z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w liniach
rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic
w³asnych dzia³ek.
1.2 Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 7; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 10 m
od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy
8 m od linii regulacyjnej drogi.
1.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem
do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
1.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wspólnego ujêcia dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny
oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach
Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych
mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
2. Teren czêci dzia³ki Nr 105/53 w Borku o powierzchni
1,59 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ i drogê dojazdow¹ oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.
2.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek
z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w liniach
rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic
w³asnych dzia³ek.
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2.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 12; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m
od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy
6 m od linii regulacyjnej drogi.
2.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem
do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
2.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania
dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników
bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny
oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach
Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych
mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
3. Teren czêci dzia³ki Nr 99/4 w Borku o powierzchni 2,06
ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ i
drogê dojazdow¹ oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, KD.
3.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek
z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w liniach
rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic
w³asnych dzia³ek.
3.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 8; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m
od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy
8 m od linii regulacyjnej drogi.
3.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Budynki
dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
3.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
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 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków
w Sulêczynie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu
Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem
powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
4. Teren dzia³ki Nr 105/48 w Borku o powierzchni 1,67 ha
przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ i drogê dojazdow¹ oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.
4.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek
z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w liniach
rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic
w³asnych dzia³ek.
4.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 9; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m
od granicy lasu.
4.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Budynki
dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
4.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania
dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników
bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny
oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach
Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych
mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
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5. Teren czêci dzia³ki Nr 44/8 w Borku o powierzchni ca
2,0 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolami ZL na warunkach
okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
6. Teren czêci dzia³ki Nr 107/12 w Kistowie o powierzchni 1,25 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ i drogê dojazdow¹ oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.
6.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
6.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 9; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m
od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy
8 m od linii regulacyjnej drogi.
6.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem
do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
6.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny
oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach
Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych
mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
7. Teren czêci dzia³ki Nr 318/2 w Kistowie o powierzchni
0,57 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UTL.
7.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek
z istniej¹cej drogi lokalnej.
7.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 4; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m
od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy
8 m od linii regulacyjnej drogi.
7.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie pod-
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dasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem
do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
7.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji;do czasu jej wybudowania
dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników
bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny
oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach
Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych
mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
8. Teren dzia³ki Nr 173/7 w Kistowie o powierzchni 0,10
ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
8.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ki
z istniej¹cej drogi lokalnej.
8.2.Zasady zagospodarowania: dzia³ka pod zabudowê
jednorodzinn¹, powierzchnia zabudowy maks.
20%; brak mo¿liwoci podzia³u wtórnego, dopuszcza siê budowê gara¿u i zaplecza gospodarczego;
obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii regulacyjnej drogi.
8.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostoj¹cy, iloæ kondygnacji naziemnych dwa; dach dwu lub wielospadowy
o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
8.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu
lokalnego;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania
dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników
bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny
oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach
Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnego
pojemnika przechowywanego w zadaszonym
mietniku indywidualnym, wywóz na gminne
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wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych
przez s³u¿by komunalne gminy;
 ogrzewanie indywidualne.
9. Teren czêci dzia³ki Nr 74/53 w ¯akowie o powierzchni 0,93 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UTL.
9.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej.
9.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 7; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m
od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy
8 m od linii regulacyjnej drogi.
9.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem
do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
9.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne
gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych
mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
10. Teren czêci dzia³ki Nr 141/2 w ¯akowie o powierzchni 0,91 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ wraz z drog¹ dojazdow¹ oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio MN i KD.
10.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
10.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 5; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; dopuszcza siê budowê gara¿u i zaplecza gospodarczego.
10.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki wolnostoj¹ce jednorodzinne, iloæ kondygnacji na-
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ziemnych dwa; dach dwu lub wielospadowy o
nachyleniu po³aci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
10.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne
gminy;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 ogrzewanie indywidualne.
11. Teren czêci dzia³ki Nr 48 w ¯akowie o powierzchni
1,5 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach
okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
12. Teren czêci dzia³ki Nr 78/26 i Nr 78/27 w K³odnie o
powierzchni 0,24 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UTL.
12.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej.
12.2.Zasady zagospodarowania: scalenie na dzia³kê
indywidualn¹, minimalna powierzchnia dzia³ki
1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania
wolny od zabudowy 30 m od granic lasu.
12.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynek parterowy, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia
z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
12.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu lokalnego.
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiornika bezodp³ywowego, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
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 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne
gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem
powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
13. Teren czêci dzia³ki Nr 389/20 w Podjazach o powierzchni 1,30 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ z ujêciem wody i z drogami dojazdowymi oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD-KX.
13.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cych dróg lokalnych projektowan¹
wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
13.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 9; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia
zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.
13.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia
z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
13.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z ujêæ lokalnych w granicach w³asnych dzia³ek lub ujêcia wspólnego dla ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
14. Teren czêci dzia³ki Nr 391/12 w Podjazach o powierzchni 0,83 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ ujêcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio
UTL, UW i KD.
14.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w
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liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
14.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 5; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 10 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹, nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.
14.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
14.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z ujêcia wspólnego dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji, do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
15. Teren czêci dzia³ki Nr 47 w Podjazach o powierzchni
1,23 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ ujêcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na
rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i
KD  KX.
15.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
15.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 7; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia
zabudowy 6 m od linii regulacyjnej drogi.
15.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia
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z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
15.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z ujêcia wspólnego dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
16. Teren dzia³ki Nr 51 w Podjazach o powierzchni 2,56
ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ i
drogi dojazdowej wraz z pasem zieleni izolacyjnej
oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, KD i ZL.
16.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
16.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 12; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia
zabudowy 6 i 8 m od linii regulacyjnej drogi; zachowanie oczek wodnych i zadrzewieñ w stanie
naturalnym.
16.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia
z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
16.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
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 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez
s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem
powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
17. Teren dzia³ki Nr 230 w Podjazach o powierzchni 0,58
ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ i
drogê dojazdow¹ oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.
17.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi gospodarczej; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
17.2.Zasady zagospodarowania: dopuszcza siê budowê jednego domku bez prawa podzia³u wtórnego; zachowanie powierzchni zalesionych i
oczek wodnych w stanie naturalnym.
17.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynek parterowy, niepodpiwniczony, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza; wysokoæ od
najni¿szego poziomu posadowienia do kalenicy
maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form regionalnego siedliska wiejskiego.
17.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z ujêcia lokalnego;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiornika bezodp³ywowego, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnego pojemnika przechowywanego w zadaszonym mietniku, wywóz na gminne wysypisko
w K³odnie na warunkach okrelonych przez
s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
18. Teren dzia³ki Nr 388/21 w Podjazach o powierzchni
0,1208 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UTL.
18.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi dojazdowej.
18.2.Zasady zagospodarowania: dzia³ka pojedyncza
bez prawa podzia³u wtórnego; nieprzekraczalna
linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.
18.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynek parterowy, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-
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55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia
z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
18.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z ujêcia lokalnego;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiornika bezodp³ywowego, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
19. Teren czêci dzia³ki Nr 342 w Mciszewicach o powierzchni 0,34 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
19.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej, parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
19.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 2; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m 2; dopuszcza siê budowê gara¿u i zaplecza gospodarczego.
19.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki wolnostoj¹ce jednorodzinne, iloæ kondygnacji naziemnych 2; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; kalenica równoleg³a do
drogi. Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
19.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych
przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych gminy;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy.
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20. Teren czêci dzia³ki Nr 441/3 w Mciszewicach o powierzchni 0,63 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹, ujêcie wody i drogê dojazdow¹
oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio MN, UW i KD.
20.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi gminnej.
20.2.Zasady zagospodarowania: mo¿liwoæ podzia³u na 4 dzia³ki budowlane; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m 2;
20.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki mieszkalne wolnostoj¹ce, iloæ kondygnacji naziemnych 2. Dopuszcza siê wykorzystanie parteru na
wbudowane us³ugi nieuci¹¿liwe i mo¿liwoæ realizacji zabudowy uzupe³niaj¹cej, w tym gara¿y;
dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych
form budownictwa regionalnego.
20.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z ujêcia wspólnego dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji, do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy.
21. Teren czêci dzia³ki Nr 797/8 w Mciszewicach o powierzchni 1,61 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹, ujêcie wody i dróg dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio
UTL, UW i KD.
21.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
21.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne; maksymalna iloæ dzia³ek 14; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m 2; nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od linii regulacyjnej drogi; powierzchnia biologicznie czynna
min. 75% powierzchni terenu dzia³ki;
21.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budow-
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nictwa regionalnego i o szczególnej dba³oci o
wyraz architektoniczny obiektów.
21.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wspólnego ujêcia dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy.
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
Teren czêci dzia³ki Nr 731/1 w Mciszewicach o powierzchni ca 2,0 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na
warunkach okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren czêci dzia³ki Nr 98 w Mciszewicach o powierzchni ca 2,0 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na
warunkach okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren czêci dzia³ki Nr 546 w Mciszewicach o powierzchni ca 1,0 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na
warunkach okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren czêci dzia³ki Nr 579 w Mciszewicach o powierzchni ca 0,5 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na
warunkach okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren dzia³ki Nr 450 w Mciszewicach o powierzchni
ca 0,5 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach
okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren czêci dzia³ki Nr 547 w Mciszewicach o powierzchni ca 2,5 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na
warunkach okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren dzia³ki Nr 614 oraz 627 do 635 w³¹cznie w Wêsiorach o powierzchni 0,85 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza
siê pod zabudowê letniskow¹ oznaczone na rysunku
planu symbolem UTL.

29.

30.

31.

32.
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28.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej sieci dróg lokalnych.
28.2.Zasady zagospodarowania: dzia³ki indywidualne z mo¿liwoci¹ zabudowy z wyj¹tkiem dzia³ek
Nr 629 i 635; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu;
nieprzekraczalna linia zabudowy 5 i 8 m od linii
regulacyjnej drogi;
28.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia
z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
28.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu lokalnego;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych; wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy.
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
Na dzia³ce Nr 2/26 w Wêsiorach drogê przeznaczon¹
w powy¿szym planie na drogê gminn¹ przeznacza siê
zgonie z jej dotychczasowym u¿ytkowaniem na wewnêtrzn¹ drogê gospodarcz¹.
Teren dzia³ek Nr 666, 668 w Wêsiorach o powierzchni
ca 0,2 ha przeznaczone w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach
okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren czêci dzia³ki Nr 223/4 w Wêsiorach o powierzchni ca 2,0 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na
warunkach okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
Teren czêci dzia³ki Nr 52/2 w Zdunowicach o powierzchni 1,34 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ ujêcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio
UTL, UW i KD.
32.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ we-
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wnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
32.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 8; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30
m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej.
32.3. Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu
lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°;
Budynki dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
32.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wspólnego ujêcia dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
33. Teren dzia³ek Nr 85/7 i 85/29 oraz czêci dzia³ki Nr 85/
35 w Zdunowicach o powierzchni 0,45 ha, 0,14 ha
oraz 1,24 ha przeznaczony w powy¿szym planie na
cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê
letniskow¹ ujêcia wody wraz z drogami dojazdowymi oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.
33.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej sieci dróg dojazdowych.
33.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 14; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia
zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.
33.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°. Budynki dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
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33.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wspólnego ujêcia dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
33.5.Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
teren le¿y w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody
Gdañskiego Nr 5 z dnia 8 listopada 1994 r.
34. Teren czêci dzia³ki Nr 135/15 w Zdunowicach o powierzchni 1,91 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹, ujêcie wody i drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio
UTL, UW i KD-KX.
34.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 5 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
34.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 11; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia
zabudowy 5 m od linii regulacyjnej dróg.
34.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z
nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
34.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wspólnego ujêcia dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹-
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cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach
Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez
s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem
powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
35. Teren czêci dzia³ki Nr 215/1N w Zdunowicach o powierzchni 1,0 ha przeznaczony w powy¿szym planie
na cele upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na
warunkach okrelonych przez Nadlenictwo w Lipuszu.
36. Teren dzia³ek Nr 184/13; 184/14; 184/15; 184/17 w
Sulêczynie o powierzchni 0,44 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw polowych przeznacza
siê pod zabudowê letniskow¹ oznaczone na rysunku
planu symbolem UTL.
36.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej.
36.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 4; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej
drogi.
36.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
36.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
37. Teren dzia³ki Nr 155/1 w Sulêczynie o powierzchni 1,59
ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
37.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi gminnej.
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37.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 3; minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 35 m od drogi i 10 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
37.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostoj¹ce, iloæ kondygnacji naziemnych 2. Dopuszcza siê wykorzystanie parteru na wbudowane us³ugi nieuci¹¿liwe.
Dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; forma zewnêtrzna bry³y budynku nawi¹zuje do tradycyjnych form lokalnych; mo¿liwoæ budowy gara¿y i zaplecza gospodarczego.
37.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 ogrzewanie indywidualne.
38. Teren czêci dzia³ki Nr 25 w Sulêczynie o powierzchni 1,49 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ ujêcia wody i drogi dojazdowej oznaczonej na
rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i
KD.
38.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
38.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 5; minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 6 m od linii regulacyjnej drogi; powierzchnia
zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekraczaæ
10% powierzchni dzia³ki; osuwiska gruntu i stromizny zabezpieczyæ murkami oporowymi; minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej zadrzewiæ gatunkami rodzimymi, realizacyjny plan
zagospodarowania dzia³ek uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
38.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza; wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-
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55°; forma zewnêtrzna bry³y budynku dostosowana do otoczenia z wykorzystaniem lub nawi¹zaniem do charakterystycznych elementów budownictwa regionalnego.
38.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wspólnego ujêcia dla
ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na
gminne wysypisko w K³odnie na warunkach
okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników
energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i
koksu.
39. Teren czêci dzia³ki Nr 65/1 w Sulêczynie o powierzchni 1,29 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniowo us³ugow¹ i zieleni rekreacyjnej oznaczone
na rysunku planu symbolami odpowiednio MN i ZP.
39.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi lokalnej.
39.2.Zasady zagospodarowania: tereny mieszkaniowo  us³ugowe wg programu organizacji gospodarstw agroturystycznych. Tereny rekreacji bez
prawa podzia³u na dzia³ki, dopuszcza siê instalowanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych obs³udze ruchu turystycznego na warunkach obiektów tymczasowych. Zachowanie strefy 30 m od granic lasu
woln¹ od zabudowy; oczko wodne i tereny na
styku z lasem zachowaæ w stanie naturalnym.
39.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynek
mieszkalny jednorodzinny wolnostoj¹cy, iloæ
kondygnacji naziemnych 2; dopuszcza siê wykorzystanie parteru na wbudowane us³ugi nieuci¹¿liwe. Dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°-55°; forma zewnêtrzna bry³y budynku nawi¹zuje do tradycyjnych form lokalnych; mo¿liwoæ budowy gara¿y i zaplecza gospodarczego.
39.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego po jego rozbudowie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne
gminy;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
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 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu
Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez
s³u¿by komunalne gminy;
40. Teren czêci dzia³ki Nr 164 w Sulêczynie o powierzchni
3,0 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
upraw polowych przeznacza siê pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach
okrelonych przez s³u¿by nadzoru nad lasami niepañstwowymi.
41. Teren czêci dzia³ki Nr 73/37 w K³odnie o powierzchni 2,02 ha przeznaczony w powy¿szym planie na cele
wczasów zbiorowych przeznacza siê w powy¿szym
planie pod zabudowê rekreacyjn¹, indywidualn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UTL, drogi dojazdowe oznaczone symbolem KD.
41.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi lokalnej, projektowan¹
wewnêtrzn¹ drog¹ o szerokoci 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
41.2.Zasady zagospodarowania: podzia³ na dzia³ki indywidualne, maksymalna iloæ dzia³ek 12; minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2; obszar
ograniczonego u¿ytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu, nieprzekraczalna linia
zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi lokalnej i 5,0 m od drogi dojazdowej.
41.3.Zasady kszta³towania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza, wysokoæ od najni¿szego poziomu
posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach
dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 35°55°; Bry³a budynku dostosowana do otoczenia z
nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
41.4.Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego po jego rozbudowie na warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy; do
czasu jego wybudowania dopuszcza siê budowê ujêcia indywidualnego dla ca³ego zespo³u;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza siê odprowadzenie do zbiorników bezodp³ywowych, wywóz na punkt
zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie na
warunkach okrelonych przez s³u¿by komunalne gminy;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach Zak³adu Energetycznego w Kartuzach;
 gromadzenie odpadów sta³ych do szczelnych
pojemników przechowywanych w zadaszo-
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nych mietnikach indywidualnych, wywóz na gminne
wysypisko w K³odnie na warunkach okrelonych przez
s³u¿by komunalne gminy;
 dopuszcza siê ogrzewanie indywidualne z u¿yciem
powszechnie dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno w skali 1:500 i 1:1000 stanowi¹ce zmianê do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno stanowi¹ce za³¹cznik uchwa³y.
Uk³ad oznaczeñ:
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego terenu o tej samej funkcji.
§3
Uchwala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przestrzennego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 15%, a dla terenów przeznaczonych pod zabudowê rekreacyjn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIII/
77/91 Rady Gminy Sulêczyno we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

1038
UCHWA£A Nr XXIX/264/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za korzystanie z
Gminnych Przedszkoli Publicznych.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126, 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ za 1 miesi¹c korzystania z przedszkola w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach
 125,30,
2. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach
 142,30:
a) dla dzieci przebywaj¹cych 6 godzin w przedszkolu i korzystaj¹cych z posi³ku  60,40.
§2
Wysokoæ stawek wyliczono w oparciu o kalkulacje
kosztów wy¿ywienia w przedszkolach, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1-2 do uchwa³y.*
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Skarszewy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§5
Do dnia wejcia uchwa³y w ¿ycie obowi¹zuj¹ stawki
ustalone uchwa³¹ nr XXIV/229/2001 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci op³at za korzystanie z Gminnych Przedszkoli
Publicznych w okresie od 1 marca 2001 r. do 31 sierpnia
2001 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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1039
UCHWA£A Nr XXIX/265/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca Statut Gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 11b ust. 3, art. 18 ust 2 pkt 1, art. 40
ust 2 pkt 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Skarszewy, nadanym uchwa³¹ Nr
XVIII/108/96 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 15 lutego 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 24, poz. 67) zmienionym uchwa³¹ Nr I/10/98 Rady Miejskiej w Skarszewach z
dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie zmiany Statutu
Gminy Skarszewy (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 75, poz. 373)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po § 2 dodaje siê § 2a ust 1 i 2 w brzmieniu:
1. W celu wykonania swych zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne oraz zawieraæ umowy
z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Jednostkami organizacyjnymi gminy s¹:
 Gminny Orodek Zdrowia w Skarszewach,
 Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Skarszewach,
 Gminny Orodek Kultury w Skarszewach,
 Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach,
 Gminny Orodek Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w
Skarszewach,
 Zespó³ Szkó³ Publicznych w Skarszewach,
 Zespó³ Szkó³ Publicznych w Pogódkach,
 Zespó³ Szkó³ Publicznych w Godziszewie,
 Publiczna Szko³a Podstawowa w Skarszewach,
 Publiczna Szko³a Podstawowa w Wiêckowach,
 Publiczna Szko³a Podstawowa w Szczodrowie,
 Publiczne Przedszkole Gminne w Skarszewach ul.
Kopernika,
 Publiczne Przedszkole Gminne w Skarszewach ul.
Dworcowa,
 Publiczne Przedszkole Gminne w Pogódkach,
 Zak³ad Komunalny w Skarszewach.
2) w § 8 Statutu, ust. 2 uzyskuje brzmienie:
2. W pracach komisji mog¹ uczestniczyæ na podstawie odrêbnego zaproszenia, za zgod¹ burmistrza
pracownicy urzêdu gminy oraz kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych
dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Posiedzenia komisji s¹ jawne. O terminie i przedmiocie obrad komisji powiadamia siê wszystkie
osoby zainteresowane poprzez zamieszczenie stosownych og³oszeñ na tablicy og³oszeñ w urzêdzie
gminy, w prasie lokalnej lub w telewizji kablowej,
co najmniej na 3 dni przed terminem obrad. Wa-
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runki powiadomienia spe³nia tak¿e podanie do publicznej wiadomoci planu pracy komisji  z zaznaczeniem dnia, godziny i miejsca obrad.
dodaje siê ust 5 w brzmieniu:
5. Do posiedzeñ komisji stosuje siê odpowiednio przepisy Rozdzia³u III i IV Statutu Gminy
3) w § 13 statutu dodaje siê ust 4 i 5 w brzmieniu:
4. Obrady Rady Miejskiej i jej komisji mog¹ byæ utrwalane za pomoc¹ rodków technicznych s³u¿¹cych do
zapisywania obrazu i dwiêku przez wszystkie osoby zainteresowane, w sposób nie zak³ócaj¹cy powagi i porz¹dku na sali obrad.
5. W przypadku zak³ócania porz¹dku, stosuje siê przepis § 20 ust 3 statutu.
4) w § 27 skrela siê ust 4.
5) po podrozdziale III, dodaje siê podrozdzia³ III a pod tytu³em:
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW
§ 32 a
1. Uprawnionymi do dostêpu do dokumentów s¹ wszystkie osoby zainteresowane, które chc¹ uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów gminy Skarszewy
2. Informacji udziela pracownik w którego zakresie obowi¹zków le¿y obs³uga organów gminy lub obs³uga komisji rady.
3. Informacji udziela siê niezw³ocznie lub w sytuacji zwi¹zanych z potrzeb¹ odszukania niezbêdnych dokumentów w terminie 3 dni od daty z³o¿enia wniosku.
4. Nie udziela siê informacji w sprawach objêtych zakazem udzielania powy¿szych na podstawie odrêbnych
ustaw.
5. Odmowa udzielenia informacji lub dostêpu do dokumentów nastêpuje w formie decyzji administracyjnej.
§ 32 a
1. Dostêp do informacji oznacza stworzenie warunków
do przegl¹dania dokumentów i robienia z nich notatek, w obecnoci pracownika wymienionego w § 32 a
ust 2.
2. Kopiowanie dokumentów jest mo¿liwe tylko za zgod¹
przewodnicz¹cego zarz¹du (protoko³y zarz¹du) lub
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej (protoko³y z sesji
Rady Miejskiej lub Komisji Rady) po z³o¿eniu pisemnego wniosku w powy¿szej sprawie.Wniosek podlega
rozpatrzeniu w terminie okrelonym w § 32 a ust. 3.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1040
UCHWA£A Nr XXX/270/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 4 padziernika 2001 r
w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Skarszewy liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa).
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Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz.
184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z
1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996
r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz.
770, Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz.
610)  Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu miasta i gminy Skarszewy 60 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa).
§2
Traci moc § 1 uchwa³y Nr 33/240/93 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 20 sierpnia 1993r w sprawie okrelenia liczby oraz zasad usytuowania punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych na terenie gminy Skarszewy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1041
UCHWA£A Nr XXX/1023/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Ob³u¿e.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497), w zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j. MRMG
z 1999 r. Nr 26, poz. 426 z pón. zm.)  Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Ob³u¿e w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni Nr XXVIII/460/
96 z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG z 1996 r. Nr 33,
poz. 255).

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Miasta Gdyni
Nr XZX/1023/2001
z dnia 23 maja 2001 r.
STATUT DZIELNICY OB£U¯E
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica Ob³u¿e zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.
§4
1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA I JEJ KOMISJE
§7
Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
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f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji
miasta na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu
miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.
§8
Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.
§9
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
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sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15

KOMISJE RADY

1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.

§ 10

§ 16

1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.

1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.

§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz

§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady
uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê
Rady, zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 19

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszocià gùosów, przy obecnoúci ½ ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20

§ 25

1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
§ 22
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.

1042
UCHWA£A Nr XXXII/1067/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rodków na dzia³alnoæ
statutow¹ rad dzielnic w 2002 roku.
Dzia³aj¹c na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Miasta Gdyni (t.j. UZMG 1414/III/99; MRMG Nr 26/99, poz. 426, URMG
XVII/567/2000 z dnia 12 marca 2000 r. MRMG 7/2000,
poz. 41, URMG XX/760/2000 z dnia 28 czerwca 2000,
MRMG 28/2000, poz. 246)  Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê w roku bud¿etowym 2002 rodki na dzia³alnoæ statutiow¹ rad dzielnic w wysokoci 5,30 z³ na jednego mieszkañca dzielnicy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1043
UCHWA£A Nr XXXII/1092/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/945/01 w sprawie
przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2001 oraz uchylenia uchwa³: Nr XLIV/879/98 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gdyni oraz
uchwa³y Nr XVII/580/00 z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIV/879/98.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 1 pkt 4 lit.d ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w
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trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op³acie skarbowej (Dz. U.
Nr 60, poz. 610) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
W treci za³¹cznika do uchwa³y Nr XXVI/945101 w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2001 wprowadza siê § 12 o treci nastêpuj¹cej:
1. Za uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych cz³onkom
Komisji, którzy nie s¹ radnymi gminy Gdyni przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 5% przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia og³aszanego kwartalnie dla celów rewaloryzacji emerytur i rent przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim.
2. Wynagrodzenie okrelone w pkt 1 przys³uguje wy³¹cznie cz³onkom obecnym w posiedzeniach Komisji dotycz¹cych rozpatrywania wniosków o kierowanie osób uzale¿nionych na badanie lekarskie. Za
uczestnictwo w pozosta³ych posiedzeniach wynagrodzenie nie przys³uguje.
3. Podstawê stwierdzenia obecnoci na posiedzeniu
Komisji stanowi podpis cz³onka komisji z³o¿ony na
licie w dniu posiedzenia.
§2
Treæ pozosta³ych zapisów uchwa³y pozostaje bez
zmian.
§3
Uchyla siê treæ uchwa³: Nr XLIV/879/98 w sprawie
ustalenia zasad wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gdyni oraz uchwa³y Nr XVII/580/00 z dnia 22 marca 2000 r. w
sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIV/879/98.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z dnia 26 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia zak³adu
bud¿etowego Zarz¹d Komunikacji Miejskiej (Monitor Rady
Miasta Gdyni Nr 18/92, poz. 148), Zarz¹d Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê brzmienie statutu zak³adu bud¿etowego
Zarz¹d Komunikacji Miejskiej, stanowi¹cego za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega publikacji w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 710/92 Zarz¹du Miasta Gdyni z
dnia 29 wrzenia 1992 r. w sprawie przyjêcia statutu Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa
Wiceprezydent Miasta Gdyni
J. Miotke
Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni
J. Zieliñska
E. £owkiel
M. Guæ

Prezydent
W. Szczurek

Za³¹cznik do uchwa³y Nr 6304/01/III
Zarz¹du Miasta Gdyni
z dnia 2 padziernika 2001 r.
STATUT
ZARZ¥DU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI
I. Podstawa prawna

§4

§1

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega publikacji w Monitorze Rady Miasta
Gdyni.

Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni zwany dalej
Zarz¹dem, jest zak³adem bud¿etowym i dzia³a na podstawie :
1) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)
2) Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów
bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych oraz szczegó³owych zasad i terminów rocznych rozliczeñ i wp³at do bud¿etu przez
zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud¿etowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333 ).
3) Uchwa³y Nr XVVI/346792 Rady Miasta Gdyni z dnia
26 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia zak³adu
bud¿etowego Zarz¹d Komunikacji Miejskiej (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 18/92, poz. 148)
4) Niniejszego statutu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1044
UCHWA£A Nr 6304/01/III
Zarz¹du Miasta Gdyni
z dnia 2 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany treci statutu Zarz¹du Komunikacji
Miejskiej, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr 710/92
Zarz¹du Miasta Gdyni z 29 wrzenia 1002 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz uchwa³y Rady Miasta Nr 346/92

II. Nazwa i siedziba Zarz¹du
§2
Nazwa Zarz¹du brzmi: Zarz¹d Komunikacji Miejskiej.
§3
Siedzib¹ Zarz¹du jest Gdynia.

Dziennik Urzêdowy
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III. Przedmiot i zakres dzia³ania Zarz¹du

§7

§4

Dyrektor Zarz¹du mo¿e ustaliæ Regulamin Organizacyjny Zarz¹du, okrelaj¹cy zakres obowi¹zków jego komórek organizacyjnych.

1. Przedmiotem dzia³ania Zarz¹du jest organizowanie komunikacji miejskiej obejmuj¹ce:
 badanie rynku us³ug komunikacji miejskiej,
 proponowanie rozwoju komunikacji miejskiej,
 opracowywanie rozk³adów jazdy,
 sprzeda¿ biletów za us³ugi komunikacji miejskiej na
zasadzie wy³¹cznoci,
 kontrolê biletow¹,
 promocjê sprzeda¿y us³ug komunikacji miejskiej,
 badanie efektywnoci ekonomicznej funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych,
 przygotowanie za³o¿eñ i projektów taryfowych,
 okrelenie niezbêdnego poziomu dotacji do us³ug
komunikacji miejskiej,
 przetargowe zawieranie umów z przewonikami na
wiadczenie us³ug przewozowych,
 realizacjê p³atnoci za wiadczone us³ugi przewozowe,
 kontrolê realizacji umów pod wzglêdem ilociowym
i jakociowym,
 przygotowanie i udostêpnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
 ustawianie, konserwowanie i naprawianie przystanków i wiat przystankowych,
 utrzymywanie w czystoci wiat przystankowych i terenów przyleg³ych do przystanków,
 us³ugowe prowadzenie dzia³alnoci reklamowej na
urz¹dzeniach komunikacji miejskiej poza rodkami
komunikacyjnymi,
 oddzia³ywanie na politykê reprodukcji taboru komunikacji miejskiej,
 koncepcyjne przygotowywanie przekszta³ceñ organizacyjnych w³asnociowych w komunikacji miejskiej,
 ankietyzacjê u¿ytkowników komunikacji miejskiej w
kwestii stawianych jej wymagañ oraz stopnia ich realizacji.
2. Zak³ad mo¿e wiadczyæ dodatkowe us³ugi w zakresie
prac koncepcyjnych i doradczych w dziedzinie komunikacji i transportu pasa¿erskiego.
3. Zakres pe³nienia funkcji wymienionych w art. 1 obejmuje miasto Gdyniê i inne gminy na podstawie zawartych umów.
IV. Organizacja Zarz¹du
§5
1. Zarz¹dem kieruje oraz reprezentuje go na zewn¹trz
Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarz¹d Miasta.
3. Dyrektor Zarz¹du kieruje dzia³alnoci¹ Zarz¹du na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Zarz¹d Miasta.
4. Dyrektor mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa do wystêpowania w imieniu Zarz¹du innym osobom.
5. Udzielenie pe³nomocnictw wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewa¿noci.
§6
Dyrektor zatrudnia i zwalnia swojego zastêpcê.

V. Dzia³alnoæ Zarz¹du
§8
Zarz¹d prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzanego przez Dyrektora Zarz¹du.
§9
Dzia³alnoæ Zarz¹du finansowana jest z dochodów w³asnych oraz dotacji bud¿etowej, której wysokoæ ustala
siê w rocznym bud¿ecie Miasta.
§ 10
Zarz¹d posiada odrêbny rachunek bankowy.

1045
UCHWA£A Nr XL/299/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wejherowo liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonego do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y oraz poza miejscem sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 12 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami) w
zwi¹zku z 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,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwa³a co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Wejherowo 35 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y.
§2
Ustala siê na terenie Gminy Wejherowo 15 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§3
Trac¹ moc:
1) Uchwa³a Rady Gminy Wejherowo Nr XXXII/209/93 z
dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia na terenie
Gminy Wejherowo liczby punktów sprzeda¿y napojów
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonego do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
2) Uchwa³a Rady Gminy Wejherowo Nr X/80/95 z dnia
29 czerwca 1995 r. w sprawie zwiêkszenia na terenie
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Gminy Wejherowo liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonego do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.

Na terenach, o których mowa w ust. 1-5. Wprowadza siê
ograniczenia u¿ytkowania okrelone w § 6 oraz zmiany
przeznaczenia terenu okrelone w § 5.

§4

§4

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

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y stanowi¹cej tekst planu jest
rysunek w skali 1: 5000 obejmuj¹cy trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze strefa ochronn¹, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

1046
UCHWA£A Nr XXXVII/49/01
Rady Gminy Puck
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Puck gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze
stref¹ ochronn¹.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku
z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) 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, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126, Nr 111, poz. 1279) Rada Gminy w Pucku uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Puck
gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 Mpa
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
trasie przebiegu przez teren Gminy Puck gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 Mpa, o d³ugoci
oko³o 23840 m, wraz ze stref¹ ochronn¹, zwan¹ dalej planem obejmuje obszar o powierzchni oko³o 149,3 ha, którego granice przedstawione s¹ na rysunku planu w skali
1: 5000 (za³¹cznik nr 1 do uchwa³y).
§2
Celem wprowadzania regulacji zawartych w planie jest
stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazoci¹gu wysokiego cinienia, co umo¿liwi doprowadzenie gazu do projektowanej elektrowni gazowej ¯arnowiec oraz zaopatrzenie miast i gmin województwa pomorskiego w gaz ziemny.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar strefy ochronnej wokó³ projektowanego gazoci¹gu, obejmuj¹cy teren
o ró¿nym przeznaczeniu, w tym:
1) grunty orne, oznaczone symbolem RP
2) tereny ³¹k i pastwisk, oznaczone symbolem RZ;
3) lasy, oznaczone symbolem RL
4) tereny komunikacji, oznaczone symbolami 213DVIK,10114KDV-W, 10115KDV-W 1029028, 10116KDVW, 002KDV-G, 27KDIII-K, 10123KDV-W, 045KDV-G,
040KDV-G, 033KDV-G, 10122KDV-W;
5) linie kolejowe wraz z terenami kolejowymi, oznaczone symbolem KK;

1. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenie graficzne
stanowi¹ ustalenia planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zagospodarowania;
3) oznaczenie identyfikacyjne literowo-cyfrowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu;
4) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa wraz z k¹towym zespo³em
zaporowo-upustowym zgodnie z ustaleniami § 6;
5) trasy przebiegu istniej¹cych i projektowanych linii
napowietrznych WN;
6) optymalnego obszaru rozwoju struktur osiedleñczych oraz turystyki;
7) obszarów podlegaj¹cych ochronie:
 z³o¿a soli kuchennej,
 otulina zespo³u historycznego,
 strefa ochrony archeologicznej,
 planowane rezerwaty kulturowe,
8) obszarów uci¹¿liwoci:
 prognozowane strefy uci¹¿liwoci dla alternatywnych lokalizacji oczyszczalni cieków.
2. Rysunek planu zawiera równie¿ informacje:
1) symbole graficzne oznaczaj¹ce obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi oraz obszary szczególne, w tym przeznaczone do ochrony oraz strefy
uci¹¿liwoci,
2) granice gminy oznaczone graficznie na rysunku planu zgodnie z legend¹.
§5
Ustala siê podstawowe przeznaczenie dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych na
rysunku planu symbolami cyfrowo  literowymi:
1) RP  grunty orne,
2) RZ  tereny ³¹k i pastwisk,
3) RL  lasy,
4) optymalne obszary rozwoju struktur osiedleñczych
oraz turystyki  oznaczone graficznie na rysunku
planu zgodnie z legend¹,
5) KDV1  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu regionalnym,
6) KDV2  tereny komunikacji  ulica lokalna,
7) KDV3  tereny komunikacji  ulica lokalna,
8) KDV4  tereny komunikacji  ulica lokalna,
9) KDV5  tereny komunikacji  ulica lokalna,
10) KDV6  tereny komunikacji  ulica lokalna,
11) KDV7  tereny komunikacji  ulica lokalna,
12) KDV8  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu regionalnym,
13) KDV9  tereny komunikacji  ulica lokalna,
14) KDV10  tereny komunikacji  ulica lokalna,
15) KDV11  tereny komunikacji  ulica lokalna,
16) KDV12  tereny komunikacji  ulica lokalna,
17) KK  tereny kolejowe.
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§6
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obszarze planu:
1. Ustalenia dotycz¹ce trasy przebiegu gazoci¹gu:
1) Ustala siê trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr =8,4 Mpa przez teren gminy
Puck  jak na rysunku planu. Przebieg gazoci¹gu jest
orientacyjny. Dopuszczalna tolerancja w stosunku do
przebiegu okrelonego na rysunku planu (poza terenami lenymi) wynosi 16,25 m w ka¿d¹ stronê.
2) Do czasu realizacji gazoci¹gu w obszarze planu obowi¹zuje zakaz nowej zabudowy.
3) Na trasie przebiegu gazoci¹gu przez tereny podmok³e nie nale¿y zmieniaæ stosunków wodnych.
4) Na trasie przebiegu gazoci¹gu nale¿y przeprowadziæ
archeologiczne badania powierzchniowe oraz ratownicze badania wykopaliskowe ujawnionych stanowisk archeologicznych.
5) Na czas budowy gazoci¹gu na gruntach lenych
ustala siê wylesienie pasa o szerokoci 10,5 m: 6,2 m
w jedn¹ stronê i 4,3 w drug¹ stronê od osi gazoci¹gu, natomiast na pozosta³ych terenach wy³¹cza siê
z dotychczasowego u¿ytkowania pas terenu o szerokoci 20 m: 13 m w jedna stronê i 7 m w drug¹
stronê od osi gazoci¹gu.
6) Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 Mpa ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
a) zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i
Handlu z dnia 14 listopada 1995r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
sieci gazowe  Dz. U. Nr 139 poz. 686 odleg³oæ
podstawowa (od zewnêtrznej cianki gazoci¹gu
lub rury ochronnej do obrysów obiektów terenowych i rzutów poziomych skrajnych przewodów
linii elektroenergetycznych) w ka¿d¹ stronê wynosiæ bêdzie minimum:
 20 m  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV,
 16,25 m  dla budynków u¿ytecznoci publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 15 m  dla pozosta³ych obiektów terenowych
(zgodnie z § 6 ust. 1 w/w rozporz¹dzenia),
b) w odleg³oci mniejszej od odleg³oci podstawowej teren nad gazoci¹giem mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu z nastêpuj¹cymi
ograniczeniami:
 na terenach rolniczych  nie dopuszcza siê nasadzeñ trwa³ych, w odleg³oci min. po 3 m w
ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu; upraw pod foli¹ oraz szklarniowych w odleg³oci min. po 15
m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu
 na terenach lenych  wyznacza siê wylesiony
pas terenu o szerokoci 6,0 m (po 3,0 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu)
c) Rozporz¹dzenie z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska,
dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku, oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U.
98.107.676 z dnia 20 sierpnia 1998 r.) okrela za-

sady sytuowania obiektów budowlanych w rejonie linii energetycznych wysokiego napiêcia.
d) w odleg³oci wiêkszej od odleg³oci podstawowej, po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu, teren
mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu bez dodatkowych ograniczeñ (z zastrze¿eniem
§ 6 ust. 1, pkt. 6 lit. c) .
7) Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu obowi¹zuje wymóg przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.
2. Ustalenia dotycz¹ce k¹towego zespo³u zaporowo 
upustowego:
1) ustala siê lokalizacjê k¹towego zespo³u zaporowo 
upustowego DN500/200 na dzia³ce nr 51, obrêb Darzlubie  jak na rysunku planu,
2) teren o wymiarach 8,0 m x 10,0 m przeznacza siê
wy³¹cznie do lokalizacji urz¹dzeñ zwi¹zanych z zespo³em zaporowo-upustowym,
3) do obiektu przewiduje siê dojcie piesze o szer.1,5m
od strony drogi.
§7
Warunki techniczne realizacji gazoci¹gu, w szczególnoci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, torami, przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej okrelaj¹ przepisy szczególne: PN-91/M-34501, PN-75/E-05100, Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686), Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 987), Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 627).
§8
Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi:
1) Nadmorski Park Krajobrazowy (zgodnie z Rozp. Nr
5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994
r., wraz z poprawkami  Rozp. Nr 11/98 Wojewody
Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r.);
2) Otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (jak
wy¿ej);
3) Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej (jak wy¿ej);
4) G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110 (w trakcie procedury zatwierdzania);
5) Obszar ochronny G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 (jak wy¿ej).
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczenia op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
wysokoci 0% dla ca³ego obszaru planu.
§ 10
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Giny Puck.
§ 11
W granicach objêtych niniejszym planem traci moc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego za-
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twierdzony uchwa³¹ Nr XVIII/14/93 Rady Gminy w Pucku
z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 19,
poz. 110).
§ 12
Chwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 10, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1047
UCHWA£A Nr XXXVII/50/01
Rady Gminy Puck
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mieroszyno dz. nr 622 gmina Puck.
Na podstawie art. 26 i art. 18 w zwi¹zku z art. 7-12, art.
19-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139) 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, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mieroszyno dz. nr 622 gmina Puck.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 622  granice okrelono na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych
funkcjach lub ró¿nych zasadach gospodarowania, linii
rozgraniczaj¹cych ulice, place, drogi wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, zasad obs³ugi infrastruktury, lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz wskaników intensywnoci zabudowy,
zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, szczególnych warunków zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y, t.j. rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym jako
1. Ustalenia planu.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
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2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do
budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów
architektonicznych).
3) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej budynków (jako sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni terenu,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki,
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linia wyznaczona na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku ani jego elementy takie jak: balkony, werandy,
wykusze, itp.
§3
Ustalenia szczegó³owe
Mieroszyno dzia³ka nr 622, gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub
wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii energetycznej obowi¹zuje do momentu funkcjonowania linii.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 14 m,
 dach o spadku 30°-40°,
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%,
 intensywnoæ zabudowy: 0,90,
 minimalna powierzchni zieleni: 30%,
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicami zewnêtrznymi terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjna i krajobrazow¹ (jak oznaczono na rysunku
planu),
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd:
 z ulicy przyleg³ej do terenu od strony zachodniej,
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 z ulicy 01 KD,
 do dzia³ki po³o¿onej przy wschodniej granicy terenu: przez ci¹g pieszy 04 KX.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Wywóz cieków na oczyszczalniê nale¿y udokumentowaæ.
Ustala siê wymóg zlikwidowania zbiorników w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej obiektów.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia Zachodnia czêæ terenu po³o¿ona jest
w strefie ochrony archeologicznej (strefa oznaczona na
rysunku planu). Przed rozpoczêciem prac inwestycyjnych nale¿y wykonaæ ratownicze badania wykopaliskowe wraz z dokumentacj¹ archeologiczno  konserwatorsk¹.
6. Stawka procentowa20%
Mieroszyno dzia³ka nr 622, gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub
wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii energetycznej obowi¹zuje do momentu funkcjonowania linii.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 14 m,
 dach o spadku 30°-40°,
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%,
 intensywnoæ zabudowy: 0,90,
 minimalna powierzchni zieleni: 30%,
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicami zewnêtrznymi terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ (jak
oznaczono na rysunku planu),
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
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E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd:
 z ulicy 01 KD,
 z ci¹gu pieszo  jezdnego 02 KP .
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Wywóz cieków na oczyszczalniê nale¿y udokumentowaæ.
Ustala siê wymóg zlikwidowania zbiorników w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej obiektów.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia We wschodniej czêci terenu znajduje
siê teren (oznaczony na rysunku planu) wymagaj¹cy
sprawdzenia warunków gruntowo  wodnych przed lokalizacj¹ obiektów.
6. Stawka procentowa20%
Mieroszyno dzia³ka nr 622, gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 3 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub
wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 14 m,
 dach o spadku 30°-40°,
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%,
 intensywnoæ zabudowy: 0,90,
 minimalna powierzchni zieleni: 30%,
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicami zewnêtrznymi terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ (jak
oznaczono na rysunku planu),
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
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planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd:
 z ulicy 01 KD,
 z ci¹gu pieszo  jezdnego 02 KP.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Wywóz cieków na oczyszczalniê nale¿y udokumentowaæ.
Ustala siê wymóg zlikwidowania zbiorników w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej obiektów.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia W zachodniej czêci terenu znajduje siê
teren (oznaczony na rysunku planu) wymagaj¹cy
sprawdzenia warunków gruntowo  wodnych przed
lokalizacj¹ obiektów.
6. Stawka procentowa 20%
Mieroszyno dzia³ka nr 622, gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 4 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub
wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 14 m,
 dach o spadku 30°-40°,
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%,
 intensywnoæ zabudowy: 0,90,
 minimalna powierzchni zieleni: 30%,
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicami zewnêtrznymi terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ (jak
oznaczono na rysunku planu),
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
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F) Dojazd:
 z ulicy 01 KD,
 z ci¹gu pieszo  jezdnego 03 KP.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Wywóz cieków na oczyszczalniê nale¿y udokumentowaæ.
Ustala siê wymóg zlikwidowania zbiorników w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej obiektów.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia W zachodniej czêci terenu znajduje
siê teren (oznaczony na rysunku planu) wymagaj¹cy
sprawdzenia warunków gruntowo  wodnych przed lokalizacja obiektów.
6. Stawka procentowa20%
Mieroszyno dzia³ka nr 622, gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 5 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub
wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii energetycznej obowi¹zuje do momentu funkcjonowania linii.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 14 m,
 dach o spadku 30°-40°,
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%,
 intensywnoæ zabudowy: 0,90,
 minimalna powierzchni zieleni: 30%,
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicami zewnêtrznymi terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjna lub krajobrazow¹ (jak oznaczono na rysunku planu),
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2290 

F) Dojazd:
 z ulicy 01 KD,
 z ci¹gu pieszo  jezdnego 03 KP.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Wywóz cieków na oczyszczalniê nale¿y udokumentowaæ.
Ustala siê wymóg zlikwidowania zbiorników w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej obiektów.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia
A) Przez zachodni¹ czêæ terenu przechodzi napowietrzna linia energetyczna  dopuszcza siê jej przeniesienie lub skablowanie.
B) w wschodniej czêci terenu znajduje siê teren (oznaczony na rysunku planu) wymagaj¹cy sprawdzenia
warunkowa gruntowo  wodnych przed lokalizacj¹
obiektów.
C) Zachodnia czêæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej (strefa oznaczona na rysunku planu). Przed rozpoczêciem prac inwestycyjnych nale¿y
wykonaæ ratownicze badania wykopaliskowe wraz z
dokumentacj¹ archeologiczno  konserwatorsk¹.
6. Stawka procentowa20%
Mieroszyno, gmina PUCK, dzia³ka nr 622.
1. Oznaczenie terenu 6 Z
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren zieleni.
Dopuszcza siê lokalizacjê placów zabaw dla dzieci, ma³ych boisk sportowych i urz¹dzeñ sportowych.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów budowlanych.
B) Istniej¹cy drzewostan do zachowania
C) Minimum 50% terenu winna stanowiæ zieleñ
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê: nie ustala siê,
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie ustala siê,
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu,
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê,
 Energia elektryczna: nie ustala siê,
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa0,00%
Mieroszyno, gmina PUCK, dzia³ka nr 622.
1. Oznaczenie terenu 7 Z
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni.
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3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów budowlanych.
B) Wprowadziæ nasadzenia zieleni wysokiej.
C) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê: nie ustala siê,
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie ustala siê,
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu,
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê,
 Energia elektryczna: nie ustala siê,
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 0,00%
Mieroszyno, gmina PUCK, dzia³ka nr 622.
1. Oznaczenie terenu 8 T
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren urz¹dzeñ technicznych, lokalizacja trafostacji.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu:
A) Linie zabudowy: nie ustala siê
B) Usytuowanie zabudowy:
 dopuszcza siê usytuowanie budynku trafostacji w
odleg³oci minimum 0,5 m od granicy terenu.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 4 m,
 dach o spadku 12°-30°.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: nie ustala siê,
 intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
 minimalna powierzchni zieleni: nie ustala siê.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza
siê.
F) Dojazd: ci¹giem pieszym 04 KX
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy,
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy,
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu,
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy,
 Energia elektryczna: z sieci kablowej redniego i niskiego napiêcia,
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 0%
Mieroszyno  dzia³ka nr 622
1. Oznaczenie terenu 9 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji  teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej (drogi gminnej).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 1 MN i 5 MN.
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej, po wstêpnym oczyszczeniu z oleju i
osadów w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych, a na-
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stêpnie do odbiornika  rowu, uchodz¹cego do cieku zasilaj¹cego wody Czarnej Wody (Kana³u Karnel)
D) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
Mieroszyno, gmina PUCK, dzia³ka nr 622.
1. Oznaczenie terenu 01 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji: ulica
dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m,
maksimum 17 m w rejonie poszerzenia ulicy i maksimum 27 m w rejonie w³¹czenia do terenu 9 K (jak na
rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN i 5 MN.
B) W urz¹dzeniu ulicy przewidzieæ jednostronne lub
dwustronne nasadzenia drzew oraz nasadzenia
drzew w rejonie rozszerzenia linii rozgraniczaj¹cych.
C) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
D) Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej, a nastêpnie do odbiornika  rowu, uchodz¹cego do cieku zasilaj¹cego wody Czarnej Wody
(Kana³ Karnel)  po oczyszczeniu z olejów i osadów
w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych.
E) Ulica stanowi teren publiczny.
F) Zachodnia czêæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony archeologicznej (strefa oznaczona na rysunku planu). Przed rozpoczêciem prac inwestycyjnych
nale¿y wykonaæ ratownicze badania wykopaliskowe wraz z dokumentacj¹ archeologiczno  konserwatorsk¹.
G)Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
4. Stawka procentowa 0,00%
Mieroszyno, gmina PUCK, dzia³ka nr 622.
1. Oznaczenie terenu 02 KP
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji: ci¹g
pieszo  jezdny
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 8 m (jak na
rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 2 MN, 3 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej, a nastêpnie do odbiornika  rowu, uchodz¹cego do cieku zasilaj¹cego wody Czarnej Wody
(Kana³ Karnel)  po oczyszczeniu z olejów i osadów
w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych.
D) Ci¹g pieszo  jezdny stanowi teren publiczny.
E) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
4. Stawka procentowa0,00%
Mieroszyno, gmina PUCK, dzia³ka nr 622.
1. Oznaczenie terenu 03 KP
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji: ci¹g
pieszo  jezdny
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 8 m (jak na
rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
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3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 2 MN, 3 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej, a nastêpnie do odbiornika  rowu, uchodz¹cego do cieku zasilaj¹cego wody Czarnej Wody
(Kana³ Karnel)  po oczyszczeniu z olejów i osadów
w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych.
D) Ci¹g pieszo  jezdny stanowi teren publiczny.
E) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
4. Stawka procentowa 0,00%
Mieroszyno, gmina PUCK, dzia³ka nr 622.
1. Oznaczenie terenu 04 KX
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji: ci¹g
pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 4 m (jak na
rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê wjazd na dzia³kê w obrêbie terenu 1
MN, przyleg³¹ od strony zachodniej oraz dojazd do
terenu 8T.
B) nawierzchnia nieutwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w obrêbie terenu lub do kanalizacji deszczowej w
ulicy 01 KD.
D) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
F) Przez teren przechodzi napowietrzna linia energetyczna 15 kV. Dopuszcza siê przeniesienie linii lub jej
skablowanie.
4. Stawka procentowa 0,00%
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Ustala siê jednorazow¹ op³atê w przypadku zbycia
dzia³ki przez w³aciciela lub u¿ytkownika wieczystego,
w wysokoci 20% wzrostu wartoci dzia³ki na skutek
zmiany planu dla terenów oznaczonych symbolami:
1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN. Dla pozosta³ych terenów, stawka 0%.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Puck do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pucku,
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,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Puck granic terenu
objêtego niniejszym planem.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzen-
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nego gminy Puck zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy
Puck Nr XVIII/14/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. z pón.
zm., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego Nr 19, poz. 110 w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1048
UCHWA£A Nr XXV/146/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Skórcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Skórczu uchwala,
co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Skórcz uchwalonym uchwa³¹
Nr XXII/103/96 Rady Gminy w Skórczu z dnia 28 padziernika 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Skórcz (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 52, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 78, poz. 447)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po art. 14 dodaje siê art. 14a w brzmieniu:
art. 14a.1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ
wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli
do uzyskiwania informacji, wstêpu na
sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych.
3. Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich okrela rozdzia³ VII a Statutu.;
2) po art. 65 dodaje siê rozdzia³ VII a w brzmieniu:
Rozdzia³ VII a Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du
§ 65a
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji Rady,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 65b
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji oraz Zarz¹du udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy w Skórczu na
stanowisku pracy ds. obs³ugi organów gminy w dniach i
godzinach pracy Urzêdu.
§ 65c
1. Z dokumentów wymienionych w § 65a ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust.1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 65d
Uprawnienia okrelone w § 65a  65c nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego..
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski

1049
UCHWA£A Nr XXXIV/182/2001
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian do Statutu Powiatu Puckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, zm.: Dz. U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 26, poz. 306, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 104, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497), Rada Powiatu Puckiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Puckiego stanowi¹cym za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/59/99 Rady Powiatu Puckiego z dnia
26 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Puckiego, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu dzia³ania powiatu, o którym mowa w
ust. 1, nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania
okrelonych w ustawach zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
2) W § 5 ust. 3 po wyrazach do zakresu dzia³ania Powiatu kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê
wyrazy w tym obowi¹zek wykonywania zadañ z
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zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia
wyborów powszechnych oraz referendów.
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Organami Powiatu s¹:
a) Rada Powiatu,
b) Zarz¹d Powiatu.
2. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w
tym protoko³ów posiedzeñ organów powiatu i komisji Rady Powiatu Puckiego.
4. Zasady dostêpu do dokumentów, o których mowa
w ust. 3 i korzystania z nich okrela za³¹cznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3) § 8 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
Radni wybierani s¹ w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady Powiatu oraz jej liczebnoæ okrelaj¹ ustawy.
4) W § 8 skrela siê ust. 4.
5) W § 8 dotychczasowy ustêp 5 staje siê ustêpem 4.
6) W § 9:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
wybór i odwo³anie Zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
b) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
8a) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w
sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym,
c) po pkt 9 dodaje siê pkt 9a, 9b, 9c w brzmieniu:
9a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
c) po pkt 10 dodaje siê pkt 10a w brzmieniu:
10a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
7) W § 10:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
b) po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w
ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8) W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych
przez przewodnicz¹cego Rady Powiatu w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
9) W § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Powiatu zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku
wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.
10) W § 11 po ust. 4 dodaje siê ust. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 w
brzmieniu:
5. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 4 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla
ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Rady Powiatu.
6. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo³ania Rady Powiatu, pierwsz¹
sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów
wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów Powiatu
Puckiego.
7. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Powiatu, do
czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
8. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady powiatu Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien zawieraæ projekt porz¹dku obrad oraz projekty uchwa³.
9. Zmiana porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w ust. 8 mo¿e nast¹piæ za zgod¹ wnioskodawcy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
10. Na wniosek Starosty przewodnicz¹cy Rady Powiatu jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y,
je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Powiatu, a projekt
wp³yn¹³ do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji Rady.
11) W § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej na 5 dni przed terminem rozpoczêcia obrad.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: miejsce, dzieñ i
godzinê rozpoczêcia sesji, a tak¿e projekt porz¹dku
obrad. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza
siê projekty uchwa³.
12) W § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie
lub zmianê ustalonego porz¹dku obrad wy³¹cznie z
wa¿nych powodów, na wniosek Przewodnicz¹cego
Rady, komisji lub Zarz¹du, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu rady.
13) W § 43 po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz bêd¹cych cz³onkami
zarz¹du.;
14) W § 44 ust. 1 liczbê 4 zastêpuje siê liczb¹ 6.
15) W § 64 skrela siê dotychczasowe ust. 4, 5 oraz 6 i
dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
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Cz³onkostwa w Zarz¹dzie Powiatu nie mo¿na ³¹czyæ
z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej, a tak¿e z mandatem pos³a i senatora.
§ 65 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Powiatu wybiera Zarz¹d, w tym Starostê i Wicestarostê, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy, z uwzglêdnieniem ust. 2 i 3.
2. Rada Powiatu wybiera Starostê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Rada Powiatu wybiera Wicestarostê oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek Starosty zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu
tajnym.;
4. Zarz¹d Powiatu dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du, z zastrze¿eniem art. 29 ust. 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym.
W § 66 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu, w tym Powiatowego Urzêdu Pracy.
W § 75 ust. 1 lit a) otrzymuje brzmienie:
powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek, w
uzgodnieniu z wojewod¹, z wyj¹tkiem kierowników
jednostek wymienionych w § 81 pkt. 1 i 2, a tak¿e
wykonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
Po § 78 w Rozdziale V dodaje siê § 78 a w brzmieniu:
Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹: starostwo powiatowe, powiatowy urz¹d pracy, bêd¹cy
jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
W § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Do jednostek, o których mowa w ust. 1, nale¿¹ w
szczególnoci:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku,
2. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Pucku,
3. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w
Pucku,
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pucku,
5. Powiatowy Urz¹d Pracy w Pucku,
6. Zarz¹d Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
7. Domy Pomocy Spo³ecznej,
8. Szko³y ponadpodstawowe i placówki owiatowe.
W § 80 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
1. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarz¹d Powiatu, chyba
¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
§ 81 otrzymuje brzmienie:
1. Kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y
wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych 
komend i inspektoratów.
2. Jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y mo¿e tworzyæ, przekszta³caæ i likwidowaæ

wojewoda, na wniosek Starosty, zaopiniowany
przez w³aciwego kierownika zespolonej s³u¿by,
inspekcji lub stra¿y wojewódzkiej, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2,
s¹ powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr
70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315).
4. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e w Powiecie
Puckim tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Pucku,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pucku,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Pucku,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Pucku,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Pucku.
23) Do Statutu dodaje siê za³¹cznik nr 1 w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Powiatu do opracowania tekstu jednolitego Statutu Powiatu w terminie 14 dni od dnia
wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Orze³
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/182/2001
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
Rady Powiatu Puckiego
Zasady dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
i korzystania z nich
1. Obywatele maj¹ prawo wgl¹du do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych Powiatu
Puckiego, które s¹ znajduj¹ siê w posiadaniu Powiatu
2. Prawo wgl¹du, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w
szczególnoci nastêpuj¹cych dokumentów:
a) protoko³ów i uchwa³ Rady Powiatu,
b) protoko³ów i uchwa³ komisji Rady Powiatu,
c) protoko³ów i uchwa³ Zarz¹du Powiatu.
2. Protoko³y o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich przyjêciu na nastêpnych posiedzeniach w/w organów.
3. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 1
dotycz¹ indywidualnych spraw obywateli rozpatrywanych z tytu³u wniosków i skarg, udostêpnianie ich nastêpuje w trybie i na zasadach okrelonych w art. 73 i
74 ustawy z dnia 18 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071).
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4. Dane osób fizycznych pozwalaj¹ce na okrelenie to¿samoci tych osób podlegaj¹ udostêpnianiu na zasadzie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
z pón. zm.)
5. Obywatele maj¹ prawo do:
1) przegl¹dania dokumentów,
2) sporz¹dzania z nich notatek oraz odpisów, wyci¹gów· oraz kserokopii na zasadach, o których mowa
w pkt. 6,
3) uzyskiwania informacji o publikacji aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzêdowym.
6. Na probê osób przegl¹daj¹cych dokumenty, osoba
upowa¿niona lub wyznaczony przez ni¹ pracownik
mo¿e sporz¹dziæ kserokopie tych dokumentów, je¿eli dysponuje odpowiednimi rodkami technicznymi.
Za sporz¹dzenie kserokopii mog¹ byæ pobierane op³aty pokrywaj¹ce koszt papieru oraz zu¿ycia tonera do
kserokopiarki. Wysokoæ op³aty za jedn¹ stronê kserokopii ustala Starosta.
7. Osobami upowa¿nionymi do udostêpniania dokumentów s¹:
1) w odniesieniu do dokumentów Rady Powiatu 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, a w przypadku jego
nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy Rady starszy
wiekiem,
2) w odniesieniu do dokumentów Zarz¹du Powiatu Starosta lub Wicestarosta, a pod ich nieobecnoæ
Sekretarz Powiatu,
3) w odniesieniu do pozosta³ych dokumentów znajduj¹cych siê w Starostwie Powiatowym  Sekretarz Powiatu lub Naczelnik W³aciwego Wydzia³u
Starostwa Powiatowego albo osoba upowa¿niona
przez Sekretarza lub Naczelnika Wydzia³u.
8. Osoba uprawniona do udostêpniania dokumentów
ma prawo takie do potwierdzania zgodnoci odpisu
z orygina³em.
9. Osoba upowa¿niona, która odmówi udostêpnienia
dokumentu lub jego czêci pisemnie informuje zainteresowanego o przyczynie odmowy, w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
10. Dokumenty o których mowa w ust. 1, udostêpniane
s¹ przez osoby upowa¿nione w nastêpuj¹ce dni oraz
godziny:
1) dokumenty Rady Powiatu i Komisji w ka¿d¹ rodê
w godzinach od 9.00 do 15.00 w Biurze Rady Powiatu.
2) Dokumenty Zarz¹du Powiatu oraz pozosta³e dokumenty udostêpniane s¹ w poniedzia³ki i rody w
godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego.
11. Udostêpnianie dokumentów odbywa siê na pisemny
lub ustny wniosek osoby zainteresowanej.
12. Wniosek ustny· podlega zaprotoko³owaniu przez osobê upowa¿nion¹ i podlega podpisaniu przez wnioskodawcê.
13. W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu przez wnioskodawcê osoba protoko³uj¹ca wniosek umieci adnotacjê o przyczynie odmowy z³o¿enia podpisu.
14. Udostêpnianie dokumentów prasie, radiu i telewizji
odbywa siê na zasadach okrelonych w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24
z pón. zm.)
15.1) Osoby upowa¿nione wymienione w pkt 7 obowi¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zane s¹ do prowadzenia ewidencji udostêpniania dokumentów, w której wpisuje siê:
a) datê, miejsce i rodzaj dokumentu podlegaj¹cego udostêpnieniu,
b) wzmiankê o potwierdzeniu zgodnoci odpisu dokumentu z orygina³em,
2) Osoba wystêpuj¹ca o udostêpnienie dokumentu
lub dokumentów kwituje ich otrzymanie podpisem
w ewidencji.
16. Dokumenty nie mog¹ byæ wynoszone przez osoby je
przegl¹daj¹ce poza pomieszczenie lub pomieszczenia, w których odbywa siê ich przegl¹danie.
17. Ograniczenie prawa dostêpu do dokumentów mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie w przypadkach przewidzianych
przez ustawy.
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UCHWA£A Nr XXXIII/214/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 16 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at
w 2002 r. na terenie Gminy Kolbudy.
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, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w
zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 10, art. 12 ust. 4,
art. 14 pkt 1, 2 i 4, art. 18 i art. 19 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 oraz
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r. z pón. zm.) Rada
Gminy Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatkami i op³atami, jakie nale¿y wp³acaæ na rzecz
Gminy Kolbudy w roku podatkowym 2002 obejmuje siê:
1) podatek od nieruchomoci;
2) podatek od rodków transportowych;
3) podatek od posiadania psów;
4) podatek rolny;
5) op³aty lokalne: op³atê targow¹, miejscow¹, administracyjn¹.
§2
1. Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci okrela
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci mienie zak³adów i jednostek bud¿etowych wchodz¹cych w sk³ad
struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy oraz mienie
jednostek ochrony przeciwpo¿arowej.
3. Wprowadza siê zwolnienie z podatku od nieruchomoci dla gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ
w zakresie agroturyzmu  na okres od 2002 do koñca
2004 roku.
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§3

1. Wysokoæ podatku od rodków transportowych wynosi odpowiednio:

Lp.

1

rodzaj rodka transportowego

kwota podatku

samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
– 1.000 z³,
powy¿ej 9 ton  1.200 z³,

2

samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,

w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku okrela
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3

ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton,

1 260,00 z³

4

ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku okrela
za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

5

przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego,

1 080,00 z³

6

przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego,

w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku okrela
za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y

7

autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:

mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.260 z³,
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
– 1.593 z³.

2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
a) mienie zak³adów i jednostek bud¿etowych wchodz¹cych w sk³ad struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy,
b) mienie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej,
c) mienie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej, które wiadcz¹ na rzecz gminy us³ugi lokalnego transportu zbiorowego.
§4
1. Wysokoæ podatku od posiadania psa wynosi  30 z³
od jednego psa.
2. Podatek jest p³atny w terminie do dnia 15 marca albo
do dnia 15  go miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu w
którym zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie obowi¹zku podatkowego.
3. Zwalnia siê z podatku osoby, które dokona³y wszczepienia psu identyfikatora elektronicznego lub dokona³y tatua¿u psa w celach identyfikacyjnych.

4. Ka¿dorazowe, indywidualne zwolnienie obowi¹zuje na
okres dwóch lat.
§5
Wysokoæ podatku rolnego wynosi  za 1 ha przeliczeniowy  90 z³.
§6
1. Wysokoæ op³at lokalnych okrela za³¹cznik nr 5 do
niniejszej uchwa³y.
2. W op³acie miejscowej wprowadza siê ulgê w wysokoci 50% w okresie od 01.09. do 30.06. dla emerytów i
rencistów oraz ucz¹cej siê m³odzie¿y do lat 19.
§7
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kolbudy nr XXV/161/
2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych w 2001 r. na terenie Gminy Kolbudy.
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§8
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. po uprzednim og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku
Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXIII/214/2001
z dnia 16 padziernika 2001 r.
Podatek od nieruchomoci  stawki na 2002 r.

Lp.

Rodzaj nieruchomoci
2

Stawka podatku na 2002 r.
budynków

1

od 1 m powierzchni u¿ytkowej
mieszkalnych lub ich czêci

2

od 1 m powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub
ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób
zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej

3

od 1 m powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dz. gosp. w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

4

Domki letniskowe –od 1 m powierzchni u¿ytkowej

5

Gara¿e  od 1 m powierzchni u¿ytkowej

6

Budynki pozosta³e lub ich czêci  od 1 m
powierzchni u¿ytkowej

7

Od 1 m powierzchni gruntów zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ
rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z budynkami mieszkalnymi

8

górna granica stawki okrelona w
2
od 1 m powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami
rozporz¹dzeniu
Ministra
Finansów
rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw
okrelaj¹cego granice stawek podatkorolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze
wych na rok 2002

9

od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych

0,41 z³

2

12,00 z³

2

2

6,30 z³

5,29 z³

2

4,80 z³
2

4,00 z³

2

2

10

od 1 m powierzchni gruntów pozosta³ych

11

budowle

0,56 z³

3,09 z³
górna granica stawki okrelona w
rozporz¹dzeniu
Ministra
Finansów
granice
stawek
okrelaj¹cego
podatkowych na rok 2002
2%
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXIII/ 214 /2001
z dnia 16 padziernika 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 2
USTAWY O PODATKACH I OP£ATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna
Masa ca³kowita (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

13
14
15
18

1.800
1.800
1.800
1.850

1.900
1.900
1.900
1.900

15

17

1.850

17

19

1.900

19

21

1.900

21

23

1.950

23
25
25
26
Cztery osie i wiêcej

1.950
1.950

Nie mniej ni¿
1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie

mniej ni¿
2

23

25

25
27
29
31

27
29
31
32

1.900
2.000
2.000
2.061
2.061
2.061
2.061

1.950
1.950
1.950
2.061
2.061

2.061
2.061
2.124
2.124

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXIII/214/2001
z dnia 16 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 4
USTAWY O PODATKACH I OP£ATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+ naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

2 osie
12

18

1.500

1.550
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18
25
31
36
3 osie
36
40

25
31
36
40

1.500
1.550
1.593
1.900

1.550
1.593
1.678
2.061

40
44

1.900
2.061

2.061
2.207
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXIII/214/2001
z dnia 16 padziernika 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKRELONYCH W ART. 8 PKT 6
USTAWY O PODATKACH I OP£ATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿
1 o
12
18
25
2 osie
23
28
33
36
38
3 osie
36
38

Stawka podatku (w z³otych)

mniej ni¿

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

18
25
28

1.100
1.100
1.150

1.150
1.150
1.200

28
33
36
38
44

1.150
1.200
1.200
1.500
1.500

1.200
1.260
1.260
1.550
1.550

38
44

1.550
1.550

1.593
1.593
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXIII/214/2001
z dnia 16 padziernika 2001 r.

Wysokoæ op³at lokalnych w roku 2002

Lp.

Rodzaj op³aty

Stawka op³aty

I

Op³ata targowa

Stawka na 2002 r.

1.

Sprzeda¿:

a) z samochodu ciê¿arowego lub
dostawczego, platformy
przyczepy samochodu albo
ci¹gnika z przyczep¹

20,00 z³

b) z samochodu osobowego

15,00 z³

c) z wozu konnego

10,00 z³
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za zajêcie powierzchni targowiska lub innego
2
miejsca handlowego za 1 m zajêtej powierzchni

2.

5,00 z³

II

Op³ata miejscowa

Stawka na 2002 r.

1.

op³ata miejscowa za dobê

1,45 z³

III

Op³ata administracyjna

Stawka na 2002 r.

1.

op³ata za wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego o terenie rolnym
i budowlanym

175,00 z³

2.

sporz¹dzenie testamentu lub innego dokumentu
spadkowego

70,00 z³

3.

op³ata za wpis do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej

50,00 z³

4.

oplata za zmianê we wpisie dzia³alnoci
gospodarczej

25,00 z³

1051
ZARZ¥DZENIE Nr 167/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 padziernika 2001 r.

morskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J. R. Kurylczyk

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Skórczu w okrêgu wyborczym Nr 6.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Skórczu w okrêgu wyborczym Nr 6 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego w tym okrêgu.

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 167/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 padziernika 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci

do 24 listopada 2001 r.

 podanie do publicznej
wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
w Skórczu informacji o
granicach okrêgu wyborczego Nr 6 i liczbie radnych wybieranych w tym
okrêgu oraz o siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej

do 29 listopada 2001 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego Gminnej
Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w
okrêgu wyborczym Nr 6

do 14 grudnia 2001 r.

 zg³aszanie Gminnej Komi-

§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 13 stycznia
2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-

 2301 

Poz. 1051, 1052
do godz. 24.00

do 23 grudnia 2001 r.

do 29 grudnia 2001 r.

do 30 grudnia 2001 r.

sji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w okrêgu wyborczym Nr 6

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1052
UCHWA£A Nr 460/XXXV/01
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 15 padziernika 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania
w wyborach uzupe³niaj¹cych

w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na
sfinansowanie wydatków nie maj¹cych pokrycia w dochodach województwa.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 6 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

§1

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

Na podstawie art. 18, pkt 19, lit. c ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. Nr 91,
poz. 576, Nr 160, poz. 1060, Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550
i poz. 552, Nr 26, poz. 306, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 91, poz. 1009, Nr 45, poz. 497)
i art. 48 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 49, poz. 485, Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co nastêpuje:
Postanawia siê zaci¹gn¹æ kredyt d³ugoterminowy w
wysokoci 12.000.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
czêci kosztów utrzymania i modernizacji instytucji kultury, dla których samorz¹d województwa jest organizatorem.
§2
Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie sp³acony z przysz³ych dochodów w³asnych bud¿etu województwa, z uzyskanych udzia³ów w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i prawnych.
§3

12 stycznia 2002 r.

13 stycznia 2002 r.
godz. 6.00-20.00

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 spisu wyborców
 g³osowanie

Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do podjêcia czynnoci formalno  prawnych, zwi¹zanych z realizacj¹ postanowienia, o którym mowa w § 1.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
J. Lisiecki

Lp.

Wyszczególnienie

I

Dochody bud¿etu ogó³em

II

Stan zad³u¿enia

III

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

251 597 259

258 541 149

268 882 795

279 638 107

290 823 631

302 456

37 588 240

30 764 720

23 941 200

16 517 680

9 000 000

6 600 000

4 200

Obs³uga zad³u¿enia

9 431 610

12 990 295

11 766 838

11 143 381

9 759 382

3 775 380

3 367

odsetki

6 019 850

6 166 775

4 943 318

3 719 861

2 241 702

1 375 380

967

sp³ata rat kredytów
w tym
a) zad³u¿enia istniej¹cego na
01.10.2001r.

3 411 760

6 823 520

6 823 520

7 423 520

7 517 680

2 400 000

2 400

2 929 339

10 952 695

9 729 238

8 505 781

5 576 482

odsetki

1 223 459

4 129 175

2 905 718

1 682 261

458 802

sp³ata rat kredytów

1 705 880

6 823 520

6 823 520

6 823 520

5 117 680

b) zad³u¿enia planowanego

169 800

2 037 600

2 037 600

2 637 600

4 182 900

3 775 380

3 367

odsetki

169 800

2 037 600

2 037 600

2 037 600

1 782 900

1 375 380

967

600 000

2 400 000

2 400 000

2 400

sp³ata rat kredytów
IV

Obs³uga zad³u¿enia do
dochodów ogó³em w %

V

Stan zad³u¿enia do dochodów
ogó³em w %

4,00

5,16

4,55

4,14

3,49

1,30

15,95

12,23

9,26

6,14

3,22

2,27
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UCHWA£A Nr XXXV/222/2001
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna D¹brówka w obszarze obejmuj¹cym dzia³kê nr 170/2, po³o¿on¹ w miejscowoci Kleszczyniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8, ust. 1 i 2, art. 9,
10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z 1996 r. Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885,
Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, Dz. U. z 1999 r.Nr 41, poz. 412 na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Czarna D¹brówka
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna D¹brówka uchwalonego uchwa³¹
Nr 104/84 Gminnej Rady Narodowej w Czarnej D¹brówce z dnia 22 marca 1984 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Woj. S³upskiego z 1991 r. Nr 2, poz. 2).
1. Wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Przeznacza siê obszar dzia³ki nr 170/2 obrêb Kleszczyniec gmina Czarna D¹brówka, o powierzchni 2,1318
ha, na funkcje mieszkalno-letniskow¹, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarna D¹brówka na funkcjê
produkcji rolnej.
Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem z u¿ytkowania
rolnego na nierolniczy. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene powierzchniê objêt¹ opracowaniem  tj.
2,1318 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego
klasy VI dla funkcji mieszkalno-letniskowej.
2. Ustala siê rysunek przedmiotowej zmiany planu za³¹cznikiem do uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w oznaczeniach rysunku planu dla obszaru objêtego zmian¹.
Rozdzia³ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
§2
1. Ustala siê funkcjê mieszkalno-letniskow¹ przeznaczeniem podstawowym obszaru objêtego zmian¹ planu.
2. W obszarze przeznaczenia podstawowego dopuszcza
siê, ponad to, lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej;
b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do prawid³owego dzia³ania b¹d eksploatacji obiektów przeznaczenia podstawowego;
c) wyodrêbnionych terenów zieleni rekreacyjnej.
Rozdzia³ III

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Zasady ogólne zagospodarowania
terenów bêd¹cych przedmiotem ustaleñ
§3

1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obszary o ró¿nym przeznaczeniu mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania
go do aktualnego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod
warunkiem ¿e odleg³oæ linii nowopoprowadzonej od
ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2 m oraz, ¿e
powierzchnia ¿adnego z obszarów z podstawowym
przeznaczeniem nie bêdzie pomniejszona o wiêcej ni¿
5% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
2. Ustala siê bezwzglêdny zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu w obszarze dzia³ki o numerze porz¹dkowym 17.
3. Ustala siê zakaz budowy obiektów tymczasowych, w
tym obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê.
Rozdzia³ IV
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§4
Ustala siê, ¿e funkcje przeznaczenia podstawowego,
sposób ich realizacji w obszarze objêtym opracowaniem
jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹cego te funkcje
nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów
jakoci rodowiska m.in. w zakresie ha³asu, promieniowania niejonizuj¹cego, emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§5
1. Dla obszaru objêtego opracowaniem utrzymuje siê
ustalenia zmienianego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Czarna D¹brówka dotycz¹ce zaopatrzenia w wodê, usuwania nieczystoci p³ynnych oraz
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowowznoszonej
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê.
a) Zasilanie w wodê nale¿y zrealizowaæ z istniej¹cej
gminnej sieci wodoci¹gowej na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego. Dla obszaru objêtego
przedmiotow¹ zmian¹ adaptuje siê istniej¹ce urz¹dzenia techniczne i uzbrojenie terenu w zakresie zaopatrzenia w wodê.
b) Dla obs³ugi planowanej zabudowy projektuje siê wewnêtrzn¹ sieæ wodoci¹gow¹ przebiegaj¹c¹ w nowoprojektowanych pasach dróg wewnêtrznych prowadz¹c j¹ w uk³adzie piercieniowym i rozdzielczym
zgodnie z ideogramem ustalonym rysunkiem planu. Projektowane obiekty pod³¹czyæ bezporednio
do projektowanej sieci wodoci¹gowej.
3. Ustalenia w zakresie odprowadzenie cieków i wód
opadowych.
a) Dozwala siê usuwanie nieczystoci p³ynnych tymczasowo do indywidualnych zbiorników bezodp³ywowych lub do indywidualnego systemu rozs¹czania powierzchniowego.
b) Ustala siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do
centralnego gminnego, systemu oczyszczania cie-
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ków, po zrealizowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
c) Dla obs³ugi planowanej zabudowy projektuje siê wewnêtrzn¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
przebiegaj¹c¹ zgodnie z ideogramem ustalonym rysunkiem planu sprowadzaj¹c¹ cieki grawitacyjnie
do lokalnych przepompowni cieków i dalej kolektorem t³ocznym na komunaln¹ oczyszczalniê cieków.
d) Odprowadzenie cieków deszczowych na tereny zielone w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
Ustalenia w zakresie odpadów sta³ych.
a) Wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek selektywnego postêpowania z odpadami komunalnymi. Ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów
sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko komunalne.
Ustalenia w zakresie gospodarki cieplnej.
a) Ustala siê ogrzewanie projektowanej zabudowy poprzez lokalne kot³ownie, wbudowane w zabudowê
funkcji przeznaczenia podstawowego, bezwzglêdnie
wymagane systemy grzewcze nieuci¹¿liwe dla rodowiska (preferowany gaz ziemny po wykonaniu
gazyfikacji gminy).
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki.
a) Kablowe uzbrojenie elektroenergetyczne w zakresie
sieci niskiego i redniego napiêcia powi¹zaæ z istniej¹c¹ sieci¹ przebiegaj¹c¹ w s¹siedztwie terenu
opracowania wed³ug warunków okrelonych przez
zarz¹dcê sieci.
Ustalenia w zakresie komunikacji.
a) Obs³ugê komunikacj¹ rozwi¹zaæ w oparciu o projektowane drogi w po³¹czeniu do istniej¹cych dróg
lokalnych na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê tych dróg.
Wykonanie infrastruktury technicznej niezbêdnej do
prawid³owego dzia³ania obiektów funkcji przeznaczenia podstawowego oraz o znaczeniu ponadlokalnym,
w terenie stanowi¹cym w³asnoæ Gminy Czarna D¹brówka uzale¿nia siê od mo¿liwoci ekonomicznych
Gminy.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie wzrostu
wartoci i obrotu nieruchomoci¹
§6

Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem. Ustala siê funkcjê mieszkalno-rekreacyjn¹ z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug w zakresie obs³ugi ruchu turystycznego g³ówn¹ funkcj¹ terenu. Ustala siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu
nieruchomoci¹.
Rozdzia³ VII
Ustalenia szczegó³owe dla obszarów
§7
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ró¿ne sposoby u¿ytkowania zgodnie z rysunkiem planu
MN  Projektowana zabudowa mieszkalno-letniskowa

oraz gospodarczo-gara¿owa. Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Ustala siê funkcjê mieszkalno-letniskow¹ funkcj¹ przeznaczenia podstawowego
terenu.
Parametry zabudowy mieszkalno-letniskowej:
a) preferowany obszar zabudowy mieszkalno-letniskowej,
b) zabudowa maksymalnie 2  kondygnacyjna, w tym
poddasze u¿ytkowe,
c) linie zabudowy  obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna wg.
rysunku planu,
d) dopuszcza siê podpiwniczenie,
e) dach stromy, dwuspadowy symetryczny lub wielospadowy lub mansardowy. Dopuszczalne pochylenia po³aci dachu w przedziale: 20°-60°. Rzêdna najwy¿szego
elementu pokrycia dachu  maksymalnie 9 m nad poziom terenu w miejscu lokalizacji,
f) poziom parteru maksymalnie 30 cm ponad rzêdn¹ w
miejscu lokalizacji zabudowy,
g) powierzchnia zabudowy trwa³ej dzia³ki zgodnie z preferowanym obszarem zabudowy wg. rysunku planu
maksymalnie 10% powierzchni dzia³ki,
h) miejsce lokalizacji wjazdu ko³owego na dzia³kê wg. rysunku planu.
Parametry zabudowy gospodarczo-gara¿owej ustalone rysunkiem planu:
a) linie zabudowy  obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna,
b) lokalizacja zabudowy gospodarczo  gara¿owej
zgodnie z rysunkiem planu.
Pozosta³e ustalenia dla terenów: (dotyczy MN)
a) powierzchnie utwardzone na terenie posesji (np.
podjazd samochodowy, dojcie do domu i inne w
zale¿noci od sposobu zagospodarowania) wykonaæ z drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt w miejscu opadu. Maksymalna
powierzchnia utwardzeñ  10% powierzchni dzia³ki.
Pozosta³a czêæ terenu, wolna od zabudowy, czynna biologicznie.
b) obowi¹zuj¹ce podzia³y geodezyjne ustalone rysunkiem planu,
c) lokalizacja gara¿u wg. ustaleñ planu. Parkowanie na
terenie posesji oraz w miejscach do tego przeznaczonych,
d) na dzia³kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c
pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy
wraz z niezbêdn¹ iloci¹ miejsc parkingowych).
KD  Rezerwa dla pasów drogowych dróg dojazdowych. Szerokoæ pasa w L.R 10 m.
Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe
§8
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, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Czarna D¹brówka;
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wy-
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dawanie 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 zmienianego
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Czarna
D¹brówka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 38, poz. 210) w zakresie dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿ planu.

Dziennik Urzêdowy
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§9

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Czarna D¹brówka
XXXIV/208/2001 z dnia 17 wrzenia 2001 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna D¹brówka w obszarze obejmuj¹cym dzia³kê nr 170/2, po³o¿on¹ w miejscowoci Kleszczyniec
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 ust. 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski
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