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§2

UCHWA£A Nr XIX/128/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 5 lutego 2001 r.

Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 2.591.238 z³,z tego:
1. Wynagrodzenia i pochodne 1.546.014 z³,2. Dotacje 63.076 z³,3. Wydatki na obs³ugê d³ugu 48.248 z³,4. Wydatki maj¹tkowe 110.000 z³,5. Pozosta³e wydatki 823.900 z³,Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawieraj¹
za³¹czniki Nr 3* i 4*.

w sprawie bud¿etu gminy na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 i 3,
art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1014 z pón. zm.) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci 2.729.658 z³,z tego:
1. Dochody z tytu³u podatków i op³at 421.412 z³,2. Udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa 200.256 z³,3. Dochody z maj¹tku gminy 145.099 z³,4. Pozosta³e dochody w³asne 204.025 z³,5. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 239.730 z³,6. Czêæ owiatowa subwencji ogólnej 1.095.960 z³,7. Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 135.796 z³,8. Czêæ podstawowa subwencji ogólnej 287.380 z³,Szczegó³owy podzia³ dochodów zawieraj¹ za³¹czniki
Nr 1* i 2*.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 23.760 z³,§4
Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska w kwocie 2.768 z³,- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 24.420 z³,§6
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych w
kwocie 32.152 z³,-. zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§7
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2001 zawiera za³¹cznik Nr 7*.
* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nadwy¿ka bud¿etu gminy wynosi 138.420 z³,-.
Przychody i rozchody zwi¹zane z rozdysponowaniem
nadwy¿ki i finansowaniem niedoboru zawiera za³¹cznik
Nr 8*.

2. W rozdziale III. Osoby prawne:
 w punkcie 16. skrela siê zapis: Biuro Wystaw Artystycznych w S³upsku i wpisuje siê Miejski Zak³ad Komunikacji Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w S³upsku.

§9

§2

Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych w kwocie 100.000 z³,- zaci¹gniêtych
przez Zarz¹d Gminy na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku niedoboru w bud¿ecie gminy.
Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ, która mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ Zarz¹d Gminy w kwocie 300.000 z³,-.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.

§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³u.
2. Do lokowania wolnych rodków bud¿etowych z wybranych przez siebie bankach.
3. Zaci¹gania kredytów bankowych w wybranych przez
siebie bankach.
§ 11
Wykonanie uchwa³ powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

1123
UCHWA£A Nr XXX/354/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska (t.j. Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1997 r. Nr 6, poz. 35).
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 7  Wykaz jednostek organizacyjnych
miasta uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta S³upska (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r.
Nr 6, poz. 35) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. W rozdziale I. Jednostki i zak³ady bud¿etowe
1) w wykazie Zak³ady bud¿etowe:
 skrela siê punkt 21.;
 punkt 22. oznacza siê jako punkt 21.
* Za³¹cznika Nr 8 nie publikuje siê.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1124
UCHWA£A Nr XXXII/385/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwaly Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska (t.j. Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1997 r. Nr 6, poz. 35).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 11b ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.
718) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z
dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta S³upska (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r.
Nr 6, poz. 35) dodaje siê rozdzia³ VI. w brzmieniu:
VI. ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW RADY I ZARZ¥DU ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z NICH.
§ 23
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów Miasta wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty s¹ udostêpniane na wniosek z³o¿ony Prezydentowi, Wiceprezydentowi, Sekretarzowi Miasta lub
pracownikowi upowa¿nionemu przez Prezydenta.
§ 24
1. Dokumenty Rady i Zarz¹du o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê odpowiednio w Biurze Rady Miejskiej i w Kancelarii Zarz¹du Miasta, w godzinach pracy
Urzêdu, w obecnoci pracownika samorz¹dowego tam
zatrudnionego.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1124, 1125
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§ 25
1. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹
po uprzednim zabezpieczeniu tych ich fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
2. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 sporz¹dza siê
kserokopiê, potwierdza j¹ za zgodnoæ z orygina³em i
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie wykrela fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione podaj¹c przepisy prawa zakazuj¹ce ich ujawnienie.
3. Do udostêpnienia kserokopii dokumentu sporz¹dzonej w sposób opisany w ust. 2 stosuje siê odpowiednio przepisy § 24.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1125
UCHWA£A Nr XXVIII/261/2001
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy
 obrêb 10, dz. nr 210, 211/1, 211/3, 211/4, 211/5, 238/7,
238/8.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. w Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412), oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 14 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718) Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy  obrêb 10, dz.
nr 210, 211/1, 211/3, 211/4, 211/5, 238/7 i 238/8.
Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy niniejszej uchwa³y zawieraj¹cej w kolejnych rozdzia³ach
ustalenia ogólne, ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu i ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w formie kart terenów jednostek przestrzennych i terenów komunikacji.
Informacje dotycz¹ce powierzchni terenu i bêd¹ce przedmiotem niniejszej uchwa³y, nie s¹ obowi¹zuj¹cymi usta-

leniami planu, a w celu ich odró¿nienia od ustaleñ stanowi¹cych niniejszego planu, zapisano je w kartach terenu
kursyw¹.
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego elementów graficznych, w paragrafie niniejszym i w pozosta³ej jej treci. W szczególnoci obowi¹zuj¹ce s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i o ró¿nych zasadach zagospodarowania i zabudowy,
b) orientacyjne linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu i o ró¿nych zasadach zagospodarowania i zabudowy,
c) oznaczenia cyfrowo  literowe jednostek przestrzennych,
d) nieprzekraczalne linie dla zabudowy,
e) obowi¹zuj¹ce, frontowe linie zabudowy,
f) symbole graficzne oznaczaj¹ce obowi¹zuj¹ce elementy zagospodarowania liniowe lub punktowe,
których usytuowanie lub przebiegi s¹ orientacyjne,
g) granice obszarów zintegrowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych,
h) granice terenów wy³¹czonych z zabudowy, do zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹,
i) symbole oznaczaj¹ce kompozycyjne funkcje elementów zagospodarowania,
j) granice obszarów, na których dopuszcza siê zmianê
uk³adu ulic dojazdowych i ci¹gów pieszych na zasadzie zintegrowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego,
k) granice obszarów do objêcia koncepcjami architektoniczno  urbanistycznymi,
l) granice obszarów zintegrowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych
§3
Ustala siê na 20 % stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Rozdzia³ 2
Przepisy ogólne
§4
1. Ustala siê podzia³ terenów na jednostki przestrzenne 
obszary o ró¿nym przeznaczeniu i o ró¿nych zasadach
zagospodarowania i zabudowy, wyodrêbnione na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone numerami porz¹dkowymi i symbolami przeznaczenia terenu.
2. Linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust.1, nale¿y
wyznaczyæ geodezyjnie w odpowiednich projektach
podzia³ów gruntów zgodnie z rysunkiem planu. Nie dotyczy to linii rozgraniczaj¹cych wyodrêbniaj¹cych jednostki przestrzenne oznaczone symbolami TE, których
wielkoæ i lokalizacja mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroener-
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getyczne, przy czym optymalna powierzchnia takich
jednostek przestrzennych powinna wynosiæ 50 m2.
3. Ustala siê frontow¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na
rysunku planu. Ustala siê obowi¹zek sytuowania wzd³u¿
tej linii cian frontowych zabudowy, lokalizowanej na wyró¿nionym terenie oznaczonym symbolem 10.1.U,KX/M.
a) Zabudowê przy frontowej linii zabudowy us³ugowej
nale¿y sytuowaæ cile wed³ug rysunku planu, na
co najmniej 60% jej d³ugoci w obrêbie wyró¿nionego terenu. Dopuszcza siê ponadto przekroczenie
tej linii przez wykusze, zajmuj¹ce do 30% powierzchni elewacji frontowej.
b) Po³o¿enie linii zabudowy, o których mowa w ustêpach powy¿szych, okrela siê w odniesieniu do linii
rozgraniczaj¹cych ulic. Odleg³oci te s¹ oznaczone
na rysunku planu.
§5
1. Przeznaczenie terenów okrela siê jako:
a) funkcjê wiod¹c¹  podstawowy sposób zagospodarowania terenu.
b) funkcjê uzupe³niaj¹c¹: sposób zagospodarowania terenu jednostki przestrzennej towarzysz¹cy zagospodarowaniu okrelonemu jako funkcja wiod¹ca, nie
obligatoryjny; warunkiem wprowadzenia zagospodarowania towarzysz¹cego jest wczeniejsza lub
równoczesna realizacja zagospodarowania podstawowego.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce funkcje:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
wielorodzinnej (symbol na rysunku planu  M),
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
(symbol na rysunku planu  MN),
c) tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym (symbol na rysunku planu  MR),
d) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej o charakterze pensjonatowym (symbol na rysunku planu
 MP),
e) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej o charakterze specjalnym, skojarzona z funkcj¹ rehabilitacji i ochrony zdrowia (symbol na rysunku planu 
MS),
f) tereny us³ug (symbol na rysunku planu  U),
g) tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej (symbol
na rysunku planu  PU),
h) tereny zabudowy us³ugowej z zakresu obs³ugi turystyki  (symbol na rysunku planu - UT),
i) tereny zabudowy us³ugowej z zakresu ochrony zdrowia, wypoczynku i rehabilitacji (symbol na rysunku
planu  UZ),
j) tereny zabudowy us³ugowej sakralnej i kocielnej 
(symbol na rysunku planu  Usk)
k) tereny obiektów i urz¹dzeñ sportowo  rekreacyjnych (symbol na rysunku planu  US),
l) tereny zieleni parkowej (symbol na rysunku planu 
ZP),
m) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych (symbol na
rysunku planu  TE),
n) tereny urz¹dzeñ odprowadzania i oczyszczania cieków (symbol na rysunku planu  TK)
o) ulice lokalne (symbol na rysunku planu  KL),
p) ulice dojazdowe (symbol na rysunku planu  KD),
q) place, ci¹gi piesze i ci¹gi pieszo  jezdne (symbol na
rysunku planu  KX).
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Rozdzia³ 3
Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
§6
1. Nie ustala siê tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
2. Nie ustala siê etapów realizacji zagospodarowania i zabudowy terenu ustalonych w planie. Realizacja budynków jest uzale¿niona od mo¿liwoci przy³¹czenia ich
do istniej¹cych i planowanych sieci infrastruktury technicznej.
3. Zagospodarowanie czêci obszaru jednostki przestrzennej nie mo¿e ograniczaæ mo¿liwoci zagospodarowania pozosta³ej jej czêci, zgodnego z zasadami
ustalonymi w niniejszej uchwale.
4. Na obszarze jednostek przestrzennych o funkcji wiod¹cej mieszkaniowej oznaczonych symbolami M i MN
dozwolone jest przeznaczanie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych z wyj¹tkiem obszarów jednostek przestrzennych oznaczonych pocz¹tkowymi numerami porz¹dkowymi 4 i 5 oraz symbolami MN, dla
których dopuszcza siê wznoszenie odrêbnych budynków, przeznaczonych dla us³ug publicznych z zakresu
owiaty i ochrony zdrowia.
§7
1. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cej pogorszyæ stan rodowiska. Zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnoci obszaru do którego inwestor posiada
tytu³ prawny.
2. Na terenach, które na podstawie przepisów niniejszej
uchwa³y s¹ przeznaczone dla zabudowy, zakazuje siê
lokalizowania budynków w odleg³oci mniejszej ni¿ 10
m od granicy lasu.
3. Ustala siê ograniczenie niwelacji terenu do potrzeb
posadowienia budynku, realizacji dróg i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.
4. Na terenach jednostek przestrzennych o funkcjach wiod¹cych oznaczonych symbolami: PU, UZ, UT, MS, MP,
Usk nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% dzia³ki budowlanej jako niezabudowanej i nie uszczelnionej
powierzchni biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek
i cieków wodnych.
§8
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne okrelone w kartach terenów, obowi¹zuj¹ce dla wyró¿nionych
terenów:
a) minimaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ dzia³ki;
b) maksymaln¹ dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy;
c) dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy budynku (powierzchniê parteru) w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej;
d) dopuszczaln¹ wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹
(dopuszczalny procentowy stosunek powierzchni zabudowy budynków do powierzchni dzia³ki);
e) rodzaje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
wolnostoj¹ca, bliniacza i szeregowa;
f) maksymaln¹ iloæ domów w szeregu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
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g) minimaln¹ szerokoæ frontu dzia³ki dla poszczególnych rodzajów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Ustaleñ dotycz¹cych minimalnej szerokoci frontu nie
stosuje siê do dzia³ek naro¿nych.
§9
1. Ustala siê obszary przeznaczone do zagospodarowania w ramach zintegrowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych, oznaczone na rysunku planu.
2. Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obszar, o którym mowa w ustêpie 1, traktuje siê jak dzia³kê budowlan¹ o granicach odpowiadaj¹cych zewnêtrznym liniom rozgraniczaj¹cym jednostek
przestrzennych, zaliczonych do tego obszaru. Zakazuje siê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla czêci obszarów przeznaczonych do
zagospodarowania w ramach zintegrowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
3. Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru, o którym mowa w
ustêpie 1, nale¿y za³¹czyæ koncepcjê urbanistyczno 
architektoniczn¹ obszaru, okrelaj¹c¹ co najmniej:
a) wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne i miejsca w³¹czenia ci¹gów do uk³adu ulicznego ustalonego w planie;
b) rozmieszczenie parkingów i miejsc postojowych;
c) rozmieszczenie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
d) strefy lokalizacji budynków, z okreleniem ich przeznaczenia;
e) linie podzia³u obszaru na odrêbne nieruchomoci.
4. Ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu wymaga tak¿e podzia³ obszaru, o którym mowa
w ustêpie 1, na dzia³ki budowlane.
§ 10
1. Ustala siê obszary, w obrêbie których dopuszcza siê
zmianê uk³adu ulic dojazdowych na zasadzie zintegrowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego, oznaczone na
rysunku planu nastêpuj¹cymi pocz¹tkowymi numerami porz¹dkowymi: od 3 do 8, 12, od 16 do 20 i 22.
2. Do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, w ramach których nast¹piæ
ma zmiana przebiegu ulic dojazdowych, stosuje siê
przepisy § 9 ustêp 2, 3 i 4.
§ 11
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej po jej rozbudowie; projektuje siê sieæ wodoci¹gow¹, zasilan¹ dwustronnie: z istniej¹cego ruroci¹gu o 160 mm w ul. Starogardzkiej i projektowanej
magistrali w ul. Tczewskiej. Na terenach zieleni ZP
lub na terenach przeznaczonych dla mieszkalnictwa
specjalnego MS, MP, UZ, UT, nale¿y zaprojektowaæ
awaryjn¹ studniê g³êbinow¹ wody pitnej;
b) odprowadzanie cieków sanitarnych: projektowan¹
sieci¹ kanalizacji sanitarnej odprowadzane poprzez
projektowan¹ przepompowniê do mechaniczno-biologicznej miejskiej oczyszczalni po jej rozbudowie;
przepompownie rejonow¹ projektuje siê w dwóch
wariantach:
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 zlokalizowan¹ na terenie 23.1.ZP/UT. z nowym ruroci¹giem t³ocznym wspólnym z istniej¹c¹ lokaln¹ przepompowni¹ przy ul. Polnej;
 zlokalizowan¹ na terenie istniej¹cej przepompowni przy ul. Polnej, jej likwidacjê i przejêcie cieków z istniej¹cej zabudowy. Powierzchnie dzia³ki
nale¿y powiêkszyæ do 400 m2;
c) odprowadzanie wód opadowych: z utwardzonych
powierzchni dróg, projektowan¹ sieci¹ kanalizacji
deszczowej do projektowanego kolektora w ul. Starogardzkiej, a dalej do istniej¹cego kolektora w ul.
Kociuszki. Wariantowym rozwi¹zaniem jest odprowadzenie wód opadowych z czêci terenu do istniej¹cego rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Starogardzkiej. Przed wprowadzeniem do odbiornika
nale¿y zaprojektowaæ piaskownik i separator substancji ropopochodnych;
d) zaopatrzenie w gaz ziemny: przewodowy redniego cinienia po gazyfikacji miasta;
e) zaopatrzenie w ciep³o: z indywidualnych, nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a;
f) elektroenergetyka: przebudowa istniej¹cej sieci napowietrznej i budowa nowych linii kablowych 15 kV;
budowa 26 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wolnostoj¹cych, w miejscach wskazanych na rysunku
planu jako jednostki przestrzenne oznaczone symbolami TE i numerami porz¹dkowymi, z zastrze¿eniem § 4 ust. 2 uchwa³y; budowa rozdzielczej sieci
kablowej 0,4 kV zasilaj¹cej istniej¹c¹ i planowan¹ zabudowê; planowane linie kablowe nale¿y uk³adaæ
wzd³u¿ pasów ulicznych, w chodnikach lub pasach
zieleni;
g) usuwanie odpadków: na istniej¹ce miejskie sk³adowisko, po wstêpnej segregacji.
2. Zakazuje siê stosowania zbiorników bezodp³ywowych
do odprowadzania cieków sanitarnych.
Rozdzia³ 4
Szczegó³owe zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu  karty terenów
1. Karty terenów dla jednostek przestrzennych za wyj¹tkiem terenów komunikacji.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  1.1.PU/MN
Powierzchnia terenu w ha  1,24
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa produkcyjno-us³ugowa
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy produkcyjno  us³ugowa (PU)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  3000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki 
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  40%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
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 W obrêbie dzia³ki dopuszcza siê jedno mieszkanie lub
jeden budynek mieszkalny, którego powierzchnia przyziemia nie przekracza 10% maksymalnej powierzchni
zabudowy dzia³ki. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych na 12,5 m
 Dla dzia³ek budowlanych przeznaczonych dla zabudowy produkcyjno  us³ugowej nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% powierzchni dzia³ki budowlanej
jako niezabudowanej i nie uszczelnionej powierzchni
biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek i cieków
wodnych
 Dla budynków mieszkalnych ustala siê kszta³t dachu
dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
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 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  1.2.TK
Powierzchnia terenu w ha  0,0025
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania cieków (przepompownia cieków)
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  2.2.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustsla siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  2.1.PU/MN
Powierzchnia terenu w ha  2,51
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa produkcyjno-us³ugowa
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy produkcyjno  us³ugowa (PU)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  3000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki 
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  40%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
 W obrêbie dzia³ki dopuszcza siê jedno mieszkanie lub
jeden budynek mieszkalny, którego powierzchnia przyziemia nie przekracza 10% maksymalnej powierzchni
zabudowy dzia³ki. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych na 12,5 m.
 Dla dzia³ek budowlanych przeznaczonych dla zabudowy produkcyjno  us³ugowej nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% powierzchni dzia³ki budowlanej
jako niezabudowanej i nie uszczelnionej powierzchni
biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek i cieków
wodnych.
 Dla budynków mieszkalnych ustala siê kszta³t dachu
dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  3.1. PU/MN
Powierzchnia terenu w ha 3,66
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa produkcyjno-us³ugowa
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy produkcyjno  us³ugowa (PU)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  3000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  40%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
 W obrêbie dzia³ki dopuszcza siê jedno mieszkanie lub
jeden budynek mieszkalny, którego powierzchnia przyziemia nie przekracza 10% maksymalnej powierzchni
zabudowy dzia³ki. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych na 12,5 m.
 Dla dzia³ek budowlanych przeznaczonych dla zabudowy produkcyjno  us³ugowej nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% powierzchni dzia³ki budowlanej jako
niezabudowanej i nie uszczelnionej powierzchni biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek i cieków wodnych.
 Dla budynków mieszkalnych ustala siê kszta³t dachu
dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
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 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  3.2.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy i
symbol przeznaczenia terenu)  4.1.MN
Powierzchnia terenu w ha  0,84
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  1000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  20,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  2
maksymalna wysokoæ budynku  8 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych, z wyj¹tkiem budynków, przeznaczonych dla us³ug publicznych z zakresu owiaty i
ochrony zdrowia.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
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Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy i
symbol przeznaczenia terenu)  4.2.MN
Powierzchnia terenu w ha  3,00
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  1000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  20,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  2
maksymalna wysokoæ budynku  8 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych, z wyj¹tkiem budynków, przeznaczonych dla us³ug publicznych z zakresu owiaty i
ochrony zdrowia.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  4.3.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustsla siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  4.4.TK
Powierzchnia terenu w ha 0,0025
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia odprowadzania i oczysz-
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czania cieków (przepompownia cieków)
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  5.1.MN
Powierzchnia terenu w ha  0,27
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  1000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  20,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  2
maksymalna wysokoæ budynku  8 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych, z wyj¹tkiem budynków, przeznaczonych dla us³ug publicznych z zakresu owiaty i
ochrony zdrowia.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  5.2.MN
Powierzchnia terenu w ha  1,60
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:

 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  1000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  20,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  2
maksymalna wysokoæ budynku  8 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych, z wyj¹tkiem budynków, przeznaczonych dla us³ug publicznych z zakresu owiaty i
ochrony zdrowia.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  5.3.TK
Powierzchnia terenu w ha  0,0025
Przeznaczenie terenu:
 funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia odprowadzania i
oczyszczania cieków (przepompownia cieków)
 funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  6.1.M
Powierzchnia terenu w ha  1,55
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m
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 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 011.1KD, wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.

Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  6.2.M
Powierzchnia terenu w ha  0,35
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (MN)

1000 m2

20,0 m

15%

2

8m

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m

 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków mieszkalnych ustala siê kszta³t dachu
dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie

 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  7.1.M/U
Powierzchnia terenu w ha  1,54
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
 Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ wzd³u¿ ulic 001KL

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2451 

Poz. 1125

i 002 KL wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków mieszkalnych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulic
001 KL i 002 KL.
 Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 001
KL, 002 KL, wyznaczone na rysunku planu.
 Ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.

Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  7.2.M/U
Powierzchnia terenu w ha  0,76
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m

 Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ wzd³u¿ ulicy 010.1
KD wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla pozosta³ych terenów
dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków mieszkalnych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 010.1 KD, wyznaczonej na rysunku planu.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki

Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  7.3.M/U
Powierzchnia terenu w ha  0,78
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m
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 Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ wzd³u¿ ulic 002 KL,
010.4 KD i 011.1 KD wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków mieszkalnych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy:
 w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 011.1
KD,
 w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 002
KL, 010.1 KD,
wyznaczone na rysunku planu.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  7.4.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:

funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  8.1.M/U
Powierzchnia terenu w ha  1,10
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m

 Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ wzd³u¿ ulicy 001
KL wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla pozosta³ych terenów
dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków mieszkalnych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 001 KL, wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
001 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie

 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  8.4.TK
Powierzchnia terenu w ha  0,0025
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania cieków (przepompownia cieków)
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  9.U,KX
Powierzchnia terenu w ha  0,98
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa us³ugowa, place, ci¹gi piesze i pieszo jezdne
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funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy us³ugowa
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  nie ustala siê
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  60%
maksymalna iloæ kondygnacji  4
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
 Postuluje siê objêcie obszaru jednostki koncepcj¹ architektoniczno-urbanistyczn¹ opracowan¹ w drodze
konkursu.
 Ustala siê na terenie jednostki orientacyjn¹ lokalizacjê
placu pieszo-jezdnego, przestrzeni publicznej.
 Na obszarze jednostki przestrzennej do max powierzchni zabudowy dzia³ki nie wlicza siê powierzchni placu.
 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 Ustala siê wyznaczon¹ zgodnie z rysunkiem planu
orientacyjn¹ lokalizacjê dominanty wysokociowej, budynku lub obiektu dla którego nie obowi¹zuj¹ ograniczenia dotycz¹ce maksymalnej wysokoci.
 Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ na kondygnacjach
powy¿ej parteru.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 001 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o k¹cie nachylenia po³aci 30o lub 45o.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  10.1.U,KX/M
Powierzchnia terenu w ha  2,88
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa us³ugowa, place, ci¹gi piesze i pieszo  jezdne
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy us³ugowo  mieszkaniowa (U/M)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  nie ustala siê
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  60%
maksymalna iloæ kondygnacji  4
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
 Nakazuje siê sytuowanie budynków wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej ci¹g³ej frontowej linii zabudowy tworz¹cej pierzeje
placu  ci¹gu pieszego zgodnie z rysunkiem planu.
 Na obszarze jednostki przestrzennej do max powierzchni zabudowy dzia³ki nie wlicza siê powierzchni placu.
 Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy:
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 w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 011.1
KD,
 w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 001 KL,
 w odleg³oci 9 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 010.2
KD, 010.1 KD
oraz wyznaczone na rysunku planu.
 Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ na kondygnacjach
powy¿ej parteru.
 Jednostka przestrzenna objêta przedsiêwziêciem inwestycyjnym zintegrowanym (wymagaj¹cym co najmniej
wspólnego dla ca³ego obszaru okrelenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie ustalonym w tekcie planu)
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  10.2.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  10.3.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
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maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  11.U,KX
Powierzchnia terenu w ha  1,08
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa us³ugowa, place, ci¹gi piesze i pieszo  jezdne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy  us³ugowa
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  nie ustala siê
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  60%
maksymalna iloæ kondygnacji  4
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
 Postuluje siê objêcie obszaru jednostki koncepcj¹ architektoniczno-urbanistyczn¹ opracowan¹ w drodze
konkursu.
 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
 Ustala siê wyznaczon¹ zgodnie z rysunkiem planu
orientacyjn¹ lokalizacjê dominanty wysokociowej, budynku lub obiektu dla którego nie obowi¹zuj¹ ograniczenia dotycz¹ce maksymalnej wysokoci.
 Ustala siê na terenie jednostki orientacyjn¹ lokalizacjê
placu pieszo  jezdnego, przestrzeni publicznej stanowi¹cej o to¿samoci dzielnicy.
 Na obszarze jednostki przestrzennej do max powierzchni zabudowy dzia³ki nie wlicza siê powierzchni placu.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 011.1 KD.
 Ustala siê obowi¹zuj¹ce, frontowe linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu.
 Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ na kondygnacjach
powy¿ej parteru.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o k¹cie nachylenia po³aci 30o lub 45o.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 20 miejsc parkingowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  12.1.MN
Powierzchnia terenu w ha  0,35
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
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dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  800 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  22,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  12.2.MN
Powierzchnia terenu w ha  1,06
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  800 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  22,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  12.3.MN
Powierzchnia terenu w ha  0,32
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Poz. 1125

 2455 

funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  800 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  22,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  12.4.MN
Powierzchnia terenu w ha  0,26
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  800 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  22,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
c) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
d) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  12.5.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
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funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  13.1.MS
Powierzchnia terenu w ha  0,91
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa o
charakterze specjalnym (skojarzona z funkcj¹ rehabilitacji i ochrony zdrowia  np. domy rencistów, domy opieki
spo³ecznej itp.)
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy us³ugowo  mieszkaniowa (MS, MP)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  2000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% powierzchni dzia³ki budowlanej jako niezabudowanej i nie
uszczelnionej powierzchni biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek i cieków wodnych.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  13.2.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
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 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  13.3.TK
Powierzchnia terenu w ha  0,0025
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania cieków (przepompownia cieków)
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  14.ZP
Powierzchnia terenu w ha  0,76

Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zieleñ parkowa ogólnodostêpna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych, ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, oraz obiektów ma³ej architektury.
Parkingi:
 nie ustala siê
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  15.1.UZ,UT/MS
Powierzchnia terenu w ha  7,59
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa us³ugowa z zakresu ochrony zdrowia wypoczynku i rehabilitacji, obiekty i urz¹dzenia obs³ugi rekreacji i turystyki,
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa o charakterze specjalnym (skojarzona z funkcj¹ rehabilitacji i ochrony zdrowia  np. domy rencistów, domy
opieki spo³ecznej itp.)
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne
rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ
kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

us³ugowo 
mieszkaniowa
(MS, MP)

2000 m2

nie ustala siê

15%

3

12,5 m

us³ugowa (UZ, UT)

4000 m2

nie ustala siê

15%

3

12,5 m

 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹ na rysunku planu  10 m od granicy terenów lenych.
 Nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% powierzchni dzia³ki budowlanej jako niezabudowanej i nie
uszczelnionej powierzchni biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek i cieków wodnych.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  15.2.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich

rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  16.1.MN
Powierzchnia terenu w ha  1,92
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
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dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  1000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  20,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 011.1 KD, wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.

 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  17.1.M/U
Powierzchnia terenu w ha  0,95
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy dzia³ki

maksymalna
iloæ kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m

 Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ wzd³u¿ ulic 011.1
KD i 010.2 KD wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków mieszkalnych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy:
 w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 011.1
KD,
 w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 002
KL, 010.2 KD,
wyznaczone na rysunku planu.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  17.2.MN
Powierzchnia terenu w ha  1,14
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca (MN)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  1000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  20,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 002 KL, wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
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 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  17.3.M/U
Powierzchnia terenu w ha  1,19
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu
dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy
dzia³ki

maksymalna
iloæ
kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m

 Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ wzd³u¿ ulicy 010.2
KD wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla pozosta³ych terenów
dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków mieszkalnych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 010.2 KD, wyznaczon¹ na rysunku planu..
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:

 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  17.4.M/U
Powierzchnia terenu w ha  0,58
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu
dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy
dzia³ki

maksymalna
iloæ
kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (M)

600 m2

16,0 m

20%

3

10 m

jednorodzinna
bliniacza (M)

450 m2

12,0 m

25%

3

10 m

jednorodzinna
szeregowa (M)

maks. iloæ domów
w szeregu: 6
250 m2

10,0 m

30%

3

10 m

wielorodzinna (M)

maks. pow. parteru –
750 m2

nie ustala siê

nie ustala siê

4

12,5 m
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 Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ wzd³u¿ ulicy 001
KL wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla pozosta³ych terenów
dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków mieszkalnych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 001 KL i 002KL,
wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulic
001 KL i 002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 1,5 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 0,15 miejsc czasowego postoju na mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  17.5.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê

Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  18.1.MR/UZ,UT
Powierzchnia terenu w ha  1,52
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa z zakresu
ochrony zdrowia wypoczynku i rehabilitacji, obiekty i urz¹dzenia obs³ugi rekreacji i turystyki,
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne
rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu
dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy
dzia³ki

maksymalna
iloæ
kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca
rezydencjonalna
(MR)

2000 m2

25,0 m

10%

3

10 m

us³ugowa
(UZ, UT)

4000 m2

nie ustala siê

15%

3

12,5 m

 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla dzia³ek budowlanych przeznaczonych dla zabudowy us³ugowej z zakresu ochrony zdrowia wypoczynku
i rehabilitacji, obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi rekreacji i
turystyki, nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15%
powierzchni dzia³ki budowlanej jako niezabudowanej i
nie uszczelnionej powierzchni biologicznie czynnej,
z w³¹czeniem oczek i cieków wodnych.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  18.2.MR
Powierzchnia terenu w ha  0,64

Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca rezydencjonalna (MR)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  2000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  25,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  10%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków mieszkalnych ustala siê kszta³t dachu
dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
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a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  18.3.TK
Powierzchnia terenu w ha  0,01
Przeznaczenie terenu:
 funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania cieków (przepompownia cieków)
 funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  19.1.MR
Powierzchnia terenu w ha  1,12
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy jednorodzinna wolnostoj¹ca rezydencjonalna (MR)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  2000 m2

minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  25,0 m
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  10%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
002 KL.
 Dla budynków mieszkalnych ustala siê kszta³t dachu
dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  19.2.MR/UZ,UT
Powierzchnia terenu w ha  2,18
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym,
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa z zakresu
ochrony zdrowia, wypoczynku i rehabilitacji, obiekty i
urz¹dzenia obs³ugi rekreacji i turystyki,
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne
rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu
dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy
dzia³ki

maksymalna
iloæ
kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca
rezydencjonalna
(MR)

2000 m2

25,0 m

10%

3

10 m

us³ugowa
(UZ, UT)

4000 m2

nie ustala siê

15%

3

12,5 m

 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 001 KL, wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Dla dzia³ek budowlanych przeznaczonych dla zabudowy us³ugowej z zakresu ochrony zdrowia wypoczynku
i rehabilitacji, obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi rekreacji i
turystyki, nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15%
powierzchni dzia³ki budowlanej jako niezabudowanej i
nie uszczelnionej powierzchni biologicznie czynnej,
z w³¹czeniem oczek i cieków wodnych.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulic
001 KL i 002 KL.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o.
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej

Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  19.3.TE
Powierzchnia terenu w ha 0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
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Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  20.1.MN
Powierzchnia terenu w ha  2,40
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne
rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu
dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy
dzia³ki

maksymalna
iloæ
kondygnacji

Maksymalna
Wysokoæ
Budynku

jednorodzinna
wolnostoj¹ca
rezydencjonalna
(MR)

2000 m2

25,0 m

10%

3

10 m

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (MN)

1000 m2

20,0 m

15%

2

8m

jednorodzinna
wolnostoj¹ca (MN)

1000 m2

20,0 m

15%

3

10 m

 Dozwolone jest przeznaczenie parterów lub czêci parterów budynków mieszkalnych dla us³ug publicznych
i komercyjnych. Zakazuje siê wznoszenia odrêbnych
budynków us³ugowych.
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 001 KL, wyznaczon¹ na rysunku planu.
 Zakazuje siê wjazdów na indywidualne dzia³ki od ulicy
001 KL.
 Dla budynków mieszkalnych ustala siê kszta³t dachu
dwupo³aciowy lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  20.2.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  21.1.MS,MP/UZ
Powierzchnia terenu w ha  6,76
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa o
charakterze specjalnym (skojarzona z funkcj¹ rehabilitacji i ochrony zdrowia  np. domy rencistów, domy opieki
spo³ecznej itp.) i pensjonatowym,
funkcja uzupe³niaj¹ca  zabudowa us³ugowa z zakresu
ochrony zdrowia, wypoczynku i rehabilitacji
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:

dopuszczalne
rodzaje
zabudowy

minimalna wielkoæ
dzia³ki lub
maksymalna pow.
parteru budynku

minimalna
szerokoæ
frontu
dzia³ki

maksymalna
powierzchnia
zabudowy
dzia³ki

maksymalna
iloæ
kondygnacji

maksymalna
wysokoæ
budynku

us³ugowo mieszkaniowa
(MS, MP)

2000 m2

nie ustala siê

15%

3

12,5 m

us³ugowa
(UZ, UT)

4000 m2

nie ustala siê

15%

3

12,5 m
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 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹ na rysunku planu10 m od granicy terenów lenych i 30 m od terenów lenych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy.
 Nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% powierzchni dzia³ki budowlanej jako niezabudowanej i nie
uszczelnionej powierzchni biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek i cieków wodnych.
 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  22.1.MS,MP
Powierzchnia terenu w ha  3,05
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa o
charakterze specjalnym i pensjonatowym
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy us³ugowo  mieszkaniowa (MS, MP)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  2000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  15%
maksymalna iloæ kondygnacji  3
maksymalna wysokoæ budynku  12,5 m
 Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹ na rysunku planu 30 m od terenów lenych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy.
 Nakazuje siê pozostawienie minimalnie 15% powierzchni dzia³ki budowlanej jako niezabudowanej i nie
uszczelnionej powierzchni biologicznie czynnej, z w³¹czeniem oczek i cieków wodnych.
 Ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ terenów wy³¹cznych z zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 Dla budynków ustala siê kszta³t dachu dwupo³aciowy
lub czteropo³aciowy, regularny o nastêpuj¹cych regulacjach:
a) k¹t nachylenia po³aci 30o lub 45o,
b) kalenica prostopad³a lub równoleg³a do frontowej
granicy dzia³ki.
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 15 miejsc parkingowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  22.2.TE
Powierzchnia terenu w ha  0,005
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Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia elektroenergetyczne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy stacja transformatorowa (TE)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  60
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna iloæ kondygnacji  nie ustala siê
maksymalna wysokoæ budynku  nie ustala siê
 Lokalizacja terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  23.1.ZP/US
Powierzchnia terenu w ha  1,98
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zieleñ parkowa
funkcja uzupe³niaj¹ca  obiekty i urz¹dzenia sportowo 
rekreacyjne
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Dopuszcza siê lokalizowanie us³ug komercyjnych, niekubaturowych w zakresie urz¹dzeñ sportowo  rekreacyjnych pod warunkiem realizacji funkcji podstawowej na 70% powierzchni terenu.
 Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych, ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, oraz obiektów ma³ej architektury.
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  23.3.TK
Powierzchnia terenu w ha  0,0225
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania cieków (przepompownia cieków)
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy
i symbol przeznaczenia terenu)  23.4.Usk
Powierzchnia terenu w ha  0,68
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  us³ugi sakralne i kocielne
funkcja uzupe³niaj¹ca  nie ustala siê
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich
rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Regulacje dotycz¹ce ustalonych, dopuszczalnych rodzajów zabudowy:
dopuszczalne rodzaje zabudowy us³ugowa (USK)
minimalna wielkoæ dzia³ki lub maksymalna pow. parteru budynku  6000 m2
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki  nie ustala siê
maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  10%
maksymalna iloæ kondygnacji  2
maksymalna wysokoæ budynku  10 m
Parkingi:
 10 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
 20 miejsc parkingowych na 1 000 m2 pow. u¿ytkowej
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Karta terenu jednostki przestrzennej (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  24.ZP/US
Powierzchnia terenu w ha  3,42
Przeznaczenie terenu:
funkcja wiod¹ca  zieleñ parkowa
funkcja uzupe³niaj¹ca  obiekty i urz¹dzenia sportowo
 rekreacyjne
Warunki urbanistyczne inne ni¿ wynikaj¹ce z poprzednich rozdzia³ów niniejszej uchwa³y:
 Dopuszcza siê lokalizowanie us³ug komercyjnych,
niekubaturowych w zakresie urz¹dzeñ sportowo 
rekreacyjnych pod warunkiem realizacji funkcji podstawowej na 70% powierzchni terenu.
 Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych, ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, oraz obiektów
ma³ej architektury.
2. Karty terenów dla komunikacji.
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  001 KL
Powierzchnia obszaru w ha  1,89
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu  ulica
lokalna KL 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  20 m
Ustalenia szczegó³owe:
Jezdnia 7,0 m, przewiduje siê prowadzenie komunikacji autobusowej w ulicy, skrzy¿owanie z ul. Starogardzk¹ z wydzielonymi pasami dla lewoskrêtów, parkowanie tylko w zatokach postojowych, wprowadziæ pasy
zieleni oddzielaj¹ce chodniki od jezdni, cie¿ka rowerowa obustronna, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury
podziemnej poza jezdni¹ za wyj¹tkiem kanalizacji deszczowej. W miejscu przeprowadzenia g³ównego ci¹gu
pieszego z orodka us³ugowego  na przejciu pieszym
wprowadziæ tzw. azyl dla pieszych.
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  002 KL
Powierzchnia obszaru w ha  2,61
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica lokalna 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  18 m
Ustalenia szczegó³owe:
Jezdnia 7,0 m, przewiduje siê prowadzenie komunikacji autobusowej w ulicy; W uzgodnieniu z zarz¹dc¹
drogi wojewódzkiej docelowe powi¹zania z ul. Tczewsk¹; W pasie linii rozgraniczaj¹cych cie¿ka rowerowa, parkowanie w zatokach postojowych, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury podziemnej poza jezdni¹ za
wyj¹tkiem kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  003 KL
Powierzchnia obszaru w ha  1,34
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica lokalna 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16 m
Ustalenia szczegó³owe:
Jezdnia 6,0 m, powi¹zanie z istniej¹cym ci¹giem komunikacyjnym do ul. Starogardzkiej, w pasie linii rozgraniczaj¹cych cie¿ka rowerowa, parkowanie w zatokach postojowych, dopuszcza siê lokalizacjê w jezdni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej pozosta³e sieci poza
jezdni¹.
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Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  02 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,58
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15 m
Ustalenia szczegó³owe:
Jezdnia 6,0 m, zatoki postojowe pod³u¿ne, infrastruktura
podziemna oprócz kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza
jedni¹,
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  03.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,11
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
Jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, zakoñczenie ulicy placem do zawracania, dopuszcza siê lokalizacje w jezdni kanalizacji deszczowej i sanitarnej  pozosta³a infrastruktura podziemne poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  04 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,42
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,0 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza
siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  05.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,52
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  16 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 6,0 m, parkowanie w zatokach pod³u¿nych, infrastruktura podziemna oprócz kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza pasem jezdni, zakoñczenie ulicy placem do
zawracania min 12,5 x 12,5 m
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  05.2 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,22
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,0 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza
siê lokalizacjê w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  06.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,30
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
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Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,0 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza
siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  07.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,32
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacjê w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  07.2 KX
Powierzchnia obszaru w ha  0,03
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ci¹g pieszo  jezdny
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6 m
Ustalenia szczegó³owe:
ci¹g pieszy z dopuszczeniem ruchu tylko dla mieszkañców, wprowadziæ progi zwalniaj¹ce ruch,
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  08 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,15
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,0 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza
siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  010.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,28
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacjê w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  010.2 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,29
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacjê w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
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Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  011.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,69
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  16 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 6,0 m, parkowanie w zatokach pod³u¿nych, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza
jezdni¹, dla przejcia pieszego z g³ównego ci¹gu pieszego centrum us³ugowego na jezdni wykonaæ azyl dla pieszych
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  012.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,29
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacjê w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  012.2 KX
Powierzchnia obszaru w ha  0,02
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ci¹g pieszo  jezdny
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6 m
Ustalenia szczegó³owe:
ci¹g pieszy z dopuszczeniem ruchu tylko dla mieszkañców, wprowadziæ progi zwalniaj¹ce ruch,
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  012.3 KX
Powierzchnia obszaru w ha  0,02
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ci¹g pieszo  jezdny
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6 m
Ustalenia szczegó³owe:
ci¹g pieszy z dopuszczeniem ruchu tylko dla mieszkañców, wprowadziæ progi zwalniaj¹ce ruch,
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  016.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,16
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  016.2 KX
Powierzchnia obszaru w ha  0,06
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ci¹g pieszo  jezdny
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Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6 m
Ustalenia szczegó³owe:
ci¹g pieszy z dopuszczeniem ruchu tylko dla mieszkañców, wprowadziæ progi zwalniaj¹ce ruch
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  017.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,30
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacjê w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  017.2 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,18
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacjê w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  017.3 KX
Powierzchnia obszaru w ha  0,05
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ci¹g pieszo  jezdny
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6 m
Ustalenia szczegó³owe:
ci¹g pieszy z dopuszczeniem ruchu tylko dla mieszkañców, wprowadziæ progi zwalniaj¹ce ruch,
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  018.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,28
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 6,0 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza
siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  018.2 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,19
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  019 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,32
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  020 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,36
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,00 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  021 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,26
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 6,00 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  022.1 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,14
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe:
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹, na zakoñczeniu ulicy plac do zawracania 12,5 x 12,5 m
Karta terenu dla komunikacji (numer porz¹dkowy i symbol przeznaczenia terenu)  022.2 KD
Powierzchnia obszaru w ha  0,10
Ulica z okreleniem iloci jezdni/pasów ruchu ulica dojazdowa 1/2
Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m
Ustalenia szczegó³owe
jezdnia 5,50 m, parkowanie przykrawê¿nikowe, dopuszcza siê lokalizacje w pasie jezdni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, pozosta³a infrastruktura podziemna poza jezdni¹, na zakoñczeniu ulicy plac do zawracania 12,5 x 12,5
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Rozdzia³ 5
Przepisy koñcowe
§ 12
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Skarszewy 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 Miasta Skarszewy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych uchwalony plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, wypisów i wyrysów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 13
Traci moc, we fragmencie objêtym granicami uchwalonego planu, miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy zatwierdzony uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy
z 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28, poz. 196),
zmienion¹ uchwa³¹ Nr XXXIV/245 Rady Miejskiej Gminy
Skarszewy z 26 padziernika 1993 r. i uchwa³¹ Nr I/43/94
Rady Miejskiej w Skarszewach z 7 grudnia 1994 r.).
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 12 lit. a), który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Flis

1126
UCHWA£A Nr 271/XXXIII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 31 lipca 2001 r.

Rybno  1 punkt
Kostkowo  3 punkty
Perlino  2 punkty
Gniewino  4 punkty
Chynowie  2 punkty
Toliszczek  1 punkt
Strzebielinko  1 punkt
Czymanowo  1 punkt
S³uszewo  1 punkt
Bychowo  2 punkty
Nadole  4 punkty
Mierzyno  1 punkt
Lisewo  1 punkt
D¹brówka  1 punkt
§2
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na 10. Rozmieszczenie punktów na terenie gminy:
Kostkowo  2 punkty
Perlino  1 punkt
Gniewino  2 punkty
Czymanowo  1 punkt
Bychowo  2 punkty
Nadole  2 punkty
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Gniewino Nr XXXIV/
216/93 z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia na
terenie Gminy Gniewino liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Ponadto uchwa³a podlega og³oszeniu w Biuletynie Zarz¹du Gminy Gniewino oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy.

w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Gniewino.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230
ze zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa),
z przeznaczeniem do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
na 25. Rozmieszczenie punktów sprzeda¿y na terenie
gminy:

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

1127
UCHWA£A Nr XXIV/258/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kobysewo,
czêæ dzia³ki nr 122/6, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
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poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Przodkowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych, przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1.
KD1  poszerzenie istniej¹cej gminnej nr 1026008
(szer. poszerzenia 6 m od osi jezdni).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  odpady winny byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych w miejscu ich wytwarzania, organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników
usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu
wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1128
UCHWA£A Nr XXIV/266/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Smo³dzino,
dzia³ek nr 251/2, 253 w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
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Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Przodkowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych,
przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45° -50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1,
 15 m od krawêdzi lasu.
KD  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 3 m).
KD2  projektowany dojazd o szer. 6 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
ZL  zieleñ lena.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych (jedynie w przypadku podpisania d³ugoterminowej umowy na odbiór cieków przez jedno z
przeciêbiorstw komunalnych dzia³aj¹cych na terenie gminy ¯ukowo), opró¿nianych okresowo przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
¯ukowie, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,

 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej za porednictwem
projektowanej drogi wewnêtrznej oraz z istniej¹cej
drogi lokalnej.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowana droga wewnêtrzna,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej,
7) projektowany dojazd wewnêtrzny,
8) zieleñ lena.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu
wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1129
UCHWA£A Nr XXIV/267/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Smo³dzino,
dzia³ek nr 260/1, 260/2, 260/3, 260/4 i 260/5 w gminie
Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych, przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20 % powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 3 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych (jedynie w przypadku podpisania d³ugoterminowej umowy na odbiór cieków przez jedno z
przeciêbiorstw komunalnych dzia³aj¹cych na tere-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nie gminy ¯ukowo), opró¿nianych okresowo przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
¯ukowie, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej za porednictwem
projektowanej drogi wewnêtrznej oraz z istniej¹cej
drogi lokalnej,
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu
wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1130
UCHWA£A Nr XXIV/269/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Przodkowo
(Kawle Dolne), dzia³ka nr 6/2, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych, przeznacza siê pod us³ugi rzemios³a.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
UR  tereny us³ug rzemios³a uci¹¿liwego:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
11,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20°45°),
 powierzchnia zabudowy  do 30 % powierzchni
dzia³ki,
 architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce
siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospo-

darczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki, w grupach o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 5 % powierzchni ogólnej
dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od linii elektroenergetycznej SN,
 15 m od granicy lasu.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych, po
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej cieki
odprowadzane do tej kanalizacji musz¹ odpowiadaæ
dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni w Przodkowie, na terenie posesji nale¿y przewidzieæ lokalizacjê poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê,
odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug
grup asortymentowych i zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej.
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny us³ug rzemios³a.
§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod us³ugi rzemios³a 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 Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu
wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1131
UCHWA£A Nr XXIV/271/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kosowo, czêæ
dzia³ek nr 49 i 50, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych, przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
9,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20 % powierzchni ogólnej dzia³ki),
 zaleca siê odsuniêcie dzia³añ inwestycyjnych na
odleg³oæ 15 m od istniej¹cych pomników przyrody,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 20 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej
nr 224,
 6 m od KD.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 224 (szer. poszerzenia  12,5 m od krawêdzi jezdni).
KD2  projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026012 (szer. poszerzenia  2,5 m).
Zi  zieleñ izolacyjna:
 pozostawiæ w stanie istniej¹cym oraz uzupe³niæ nowymi nasadzeniami.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
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 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  odpady winny byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych w miejscu ich wytwarzania, organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników
usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej nr 1026012 za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowana droga wewnêtrzna,
6) projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej,
7) projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej,
8) zieleñ izolacyjna.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu
wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1132
UCHWA£A Nr XXIV/272/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tokary, czêci dzia³ki nr 17/7, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren produkcji rolnej, przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20 % powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1,
 15 m od granicy lasu,
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026023
(szer. poszerzenia 7,5 m od osi jezdni).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
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oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej nr 1026023 za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowana droga wewnêtrzna,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 Przodkowie,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu
wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1133
UCHWA£A Nr 465/XXXV/01
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 15 padziernika 2001 r.
w sprawie: przyjêcia Owiadczenia dotycz¹cego zmian
w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego na lata 2001-2002.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550 z pón. zm.); art. 11 ust. 4
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z pón. zm.);
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Owiadczenie dotycz¹ce zmian w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego na
lata 2001-2002.
§2
Owiadczenie, o którym mowa w §1 stanowi za³¹cznik
do niniejszej chwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
J.A. Bela
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Owiadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa Pomorskiego
zawartego dnia 19 czerwca 2001 r.
w Warszawie
pomiêdzy Rad¹ Ministrów,
reprezentowan¹ przez Jerzego Kropiwnickiego,
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
a
Samorz¹dem Województwa Pomorskiego
reprezentowanym przez Jana Zarêbskiego,
Marsza³ka Województwa Pomorskiego,
dotycz¹ce zmian w kontrakcie wojewódzkim
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550, z póniejszymi zmianami) Rada
Ministrów, reprezentowana przez Jerzego Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa i Samorz¹d Województwa Pomorskiego, reprezentowany
przez Jana Zarêbskiego, Marsza³ka Województwa Pomorskiego, zgodnie owiadczaj¹, ¿e wprowadzaj¹ do kontraktu wojewódzkiego nastêpuj¹ce zmiany:
I. Zmiany w ogólnych zapisach kontraktu:
Art. 5
W art. 5 zmianie ulega ust. 1, zdanie 1:
1. Na realizacjê kontraktu Strony przeznaczaj¹ ³¹cznie
554.413,124 tys. z³ i 20.415 tys. EUR.
Zdanie to otrzymuje brzmienie:
1. Na realizacjê kontraktu Strony przeznaczaj¹ ³¹cznie
551.790,124 tys. z³ i 20.415 tys. EUR.
Art. 7
W art. 7 zmianie ulega:
Ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Strona rz¹dowa udostêpni na realizacjê kontraktu
³¹cznie 93.499,124 tys. z³ i 2.180 tys. EUR ze rodków
krajowych pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa, pozostaj¹cych w dyspozycji ministrów w³aciwych i rodków
pozostaj¹cych w dyspozycji wojewody, o których
mowa w za³¹czniku nr 5 do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r., zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Programu wsparcia na
lata 2001  2002 (Dz. U. Nr 39, poz. 460), w tym:
Ust. 1 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:
3) 10.107 tys. z³ ze rodków ministra w³aciwego do
spraw owiaty i wychowania,
a) w roku 2001  6.502 tys. z³,
b) w roku 2002  3.605 tys. z³,
W art. 7 przeredagowaniu ulega ust. 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
5) 30.669,700 tys. z³ ze rodków pozostaj¹cych w dyspozycji Wojewody Pomorskiego, w tym:
5A) ze rodków Wojewody Pomorskiego, w czêci przeznaczonej na realizacjê zadañ innych ni¿ wymienione
w za³¹czniku 1 do Programu wsparcia, w roku 2001 
7.885 tys. z³,
5B) ze rodków na dofinansowanie zadañ w³asnych samorz¹du województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasa¿erskich, w roku 2001  22.784,700 tys. z³.
Art. 10
W art. 10 zmianie ulega zdanie 1: Przewidywana wielkoæ rodków na realizacjê kontraktu udostêpnionych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego wynosi ³¹cznie 65.472 tys. z³.

2.

3.

2.
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Zdanie otrzymuje brzmienie: Przewidywana wielkoæ
rodków na realizacjê kontraktu udostêpnionych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego wynosi ³¹cznie
64.917 tys. z³.
Art. 11
W artykule 11 zmianie ulegaj¹ ustêpy 1, 2 i 3:
1. Samorz¹d Województwa Pomorskiego przeka¿e na
realizacjê kontraktu 21.150 tys. z³,
a) w roku 2001  5.700 tys. z³,
b) w roku 2002  2.080 tys. z³,
c) w latach 2003-2005  13.370 tys. z³.
Przewidywana wielkoæ rodków na realizacjê kontraktu udostêpnionych przez samorz¹dy powiatów wynosi 10.550 tys. z³:
a) w roku 2001  775 tys. z³,
b) w roku 2002  3.455 tys. z³,
c) w latach 2003-2005  6.320 tys. z³.
Przewidywana wielkoæ rodków na realizacjê kontraktu udostêpnionych przez samorz¹dy gmin wynosi
33.772 tys. z³:
a) w roku 2001  8.760 tys. z³,
b) w roku 2002  20.317 tys. z³,
c) w latach 2003-2005  4.695 tys. z³.
Ustêpy te otrzymuj¹ brzmienie:
1. Samorz¹d Województwa Pomorskiego przeka¿e na
realizacjê kontraktu 21.329 tys. z³,
d) w roku 2001  5.336 tys. z³,
e) w roku 2002  2.623 tys. z³,
f) w latach 2003-2005  13.370 tys. z³.
Przewidywana wielkoæ rodków na realizacjê kontraktu udostêpnionych przez samorz¹dy powiatów wynosi 11.140 tys. z³,
d) w roku 2001  165 tys. z³,
e) w roku 2002  4.655 tys. z³,
f) w latach 2003-2005  6.320 tys. z³.
Przewidywana wielkoæ rodków na realizacjê kontraktu udostêpnionych przez samorz¹dy gmin wynosi
32.448 tys. z³:
d) w roku 2001  7.566 tys. z³,
e) w roku 2002  20.187 tys. z³,
f) w latach 2003-2005  4.695 tys. z³.
Art. 12
Zmianie ulega art. 12: Przewidywana wielkoæ kwot
udostêpnionych na realizacjê kontraktu przez inne podmioty, z zastrze¿eniem art. 16 ust. 1, wynosi 71.159
tys. z³:
a) w roku 2001 30.871 tys. z³,
b) w roku 2002  39.720 tys. z³,
c) w latach 2003-2005  568 tys. z³.
Artyku³ ten otrzymuje brzmienie:
Przewidywana wielkoæ kwot udostêpnionych na realizacjê kontraktu przez inne podmioty, z zastrze¿eniem
art. 16 ust. 1, wynosi 67.091 tys. z³,
b) w roku 2001 22.972 tys. z³,
d) w roku 2002  43.551 tys. z³,
e) w latach 2003-2005  568 tys. z³.
Art. 17
W art. 17 zmianie ulega ust. 14, który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
14. Przeznaczenie i zasady wydatkowania stanowi¹cych czêæ kontraktu rodków pozostaj¹cych w dyspozycji Wojewody Pomorskiego na realizacjê zadañ
innych ni¿ wymienione w za³¹czniku 1 Programu wsparcia okrela za³¹cznik nr 14 A, natomiast wydatkowanie
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stanowi¹cych czêæ kontraktu rodków pozostaj¹cych w
dyspozycji Wojewody Pomorskiego, przeznaczonych na
dofinansowanie zadañ w³asnych samorz¹du województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych
regionalnych przewozów pasa¿erskich okrela za³¹cznik
nr 14 B.
Art. 19 a
Dodaje siê art. 19 a w brzmieniu:
Art. 19 a
1. rodki z rezerw bud¿etu pañstwa przyznane jednostkom samorz¹du terytorialnego z obszaru Województwa po dniu podpisania kontraktu i przeznaczone na
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez te jednostki, s¹ objête kontraktem z zastrze¿eniem postanowieñ art. 29 ustawy o zasadach wspierania rozwoju
regionalnego.
2. Ka¿dorazowo, po przyznaniu rodków, o jakich mowa
w ust. 1 s¹ one w³¹czane do kontraktu na podstawie
owiadczenia podpisanego przez strony kontraktu.
Za³¹cznik nr 5
W § 13 za³¹cznika nr 5 dodaje siê punkt 14 w brzmieniu:
przedstawiciel ministra w³aciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego.
W § 14 pkt 3 za³¹cznika nr 5 wykrela siê wyrazy sporód swoich cz³onków.
W § 23 za³¹cznika nr 5 wyrazy w § 34 i § 35 za³¹cznika
nr 6 zastêpuje siê wyrazami w § 42 i § 43 za³¹cznika
n 6.
W § 24 za³¹cznika nr 5 wyrazy w obecnoci co najmniej
po³owy cz³onków zastêpuje siê wyrazami w obecnoci
co najmniej dziewiêciu cz³onków.
Za³¹cznik nr 6
W za³¹czniku nr 6 zmianie ulega treæ § 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Marsza³ek województwa zawiera umowy ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi, w których okrelone zostan¹ zobowi¹zania tych podmiotów w
zwi¹zku z realizacj¹ postanowieñ kontraktu oraz
harmonogramy realizacji zadañ. Marsza³ek Województwa mo¿e odst¹piæ od zawierania umów z
podmiotami okrelonymi w Za³¹czniku 14A i 14B
do kontraktu. Odstêpstwo to nie narusza paragrafu 4 ust. 1
2. Marsza³ek Województwa mo¿e zawrzeæ umowê,
która uwzglêdnia okolicznoci nieznane w momencie sk³adania przez podmiot uprawniony wniosku
o dofinansowanie zadania, niewielk¹ modyfikacjê
zakresu rzeczowego zadania, terminu jego rozpoczêcia lub zakoñczenia, wzglêdnie innych warunków jego realizacji, pod warunkiem, ¿e umowa taka:
1) nie zmienia skali realizowanego zadania, ani jego
charakteru,
2) nie zwiêksza wielkoci finansowania zadania ze
strony bud¿etu pañstwa,
3) nie prowadzi do przesuwania rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na poszczególne
lata,
4) nie ma znacznego wp³ywu na efekty realizacji
dzia³añ mierzone za pomoc¹ wskaników okrelonych w kontrakcie,
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5) nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego
udzia³u w finansowaniu zadania rodków innych
ni¿ rodki z bud¿etu pañstwa.
W za³¹czniku nr 6 w § 2 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Umowy wykonawcze do kontraktu zawiera siê tak¿e
w odniesieniu do zadañ realizowanych w ramach programu PHARE, o ile z Komisj¹ Europejsk¹ nie zosta³
uzgodniony inny sposób wdra¿ania danego programu, jego komponentu lub projektu. Umów wykonawczych do kontraktu nie zawiera siê w odniesieniu do
rodków bêd¹cych w dyspozycji ministrów w³aciwych.
W za³¹czniku nr 6 zmianie ulega treæ § 5 ust. 1 i 2, które
otrzymuj¹ brzmienie:
§ 5.
1. Umowa wykonawcza do kontraktu nie mo¿e zawieraæ
zapisów niezgodnych z postanowieniami kontraktu, za
wyj¹tkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.
2. Wojewoda mo¿e zawrzeæ umowê wykonawcz¹, która
uwzglêdnia okolicznoci nieznane w momencie sk³adania przez podmiot uprawniony wniosku o dofinansowanie zadania, niewielk¹ modyfikacjê zakresu rzeczowego zadania, terminu jego rozpoczêcia lub zakoñczenia, wzglêdnie innych warunków jego realizacji, pod
warunkiem, ¿e umowa taka:
6) nie zmienia skali realizowanego zadania, ani jego
charakteru,
7) nie zwiêksza wielkoci finansowania zadania ze
strony bud¿etu pañstwa,
8) nie prowadzi do przesuwania rodków z bud¿etu
pañstwa przeznaczonych na poszczególne lata,
9) nie ma znacznego wp³ywu na efekty realizacji dzia³añ mierzone za pomoc¹ wskaników okrelonych
w kontrakcie,
10) nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego
udzia³u w finansowaniu zadania rodków innych
ni¿ rodki z bud¿etu pañstwa.
W § 6 za³¹cznika nr 6 dotychczasow¹ treæ oznacza siê
jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Zapisy umowy wykonawczej dotycz¹ce harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego mog¹
ulec zmianie w wyniku rozstrzygniêæ przetargowych.
Zmiana taka ma postaæ aneksu do umowy wykonawczej, podpisanego przez obie strony tej umowy i parafowanego przez Marsza³ka Województwa, którego
kopia przekazywana jest Samorz¹dowi Województwa.
W za³¹czniku nr 6 dodaje siê § 6a w brzmieniu:
§ 6a Wojewoda nie mo¿e odmówiæ podpisania umowy
wykonawczej zgodnej z wymogami ustawy o finansach
publicznych oraz spe³niaj¹cej warunki kontraktu.
W § 11 za³¹cznika nr 6 dotychczasow¹ treæ oznacza siê
jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Postanowienia ust. 1 pkt 2 nie odnosz¹ siê do zobowi¹zañ, jakie powsta³y na skutek zablokowania w roku
2000 rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na
inwestycje wieloletnie.
Za³¹cznik nr 9 (Wzór sprawozdania kwartalnego/rocznego sk³adanego przez podmiot uprawniony do Zarz¹du Województwa).
W za³¹czniku nr 9 w objanieniu do tabeli 2 winno byæ:
R  wartoæ wskanika rezultatu okrelona w kontrakcie oraz O  wartoæ wskanika oddzia³ywania okrelona w kontrakcie.
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1) w roku 2001  6.502 tys. z³
2) w roku 2002  3.605 tys. z³
W § 2 dodaje siê punkt 2), który otrzymuje brzmienie:
2) Nazwa priorytetu: Wdro¿enie reformy owiaty oraz
racjonalizacja sieci szkolnej  inwestycje w bazê lokalow¹ szkó³:
a) cele szczegó³owe (dzia³ania) poprzez które realizowany jest priorytet:
 zakoñczenie budowy gimnazjum w gminie Sierakowice, w roku 2001  1.600 tys. z³,
 rozbudowa gimnazjum w gminie Przodkowo, w
roku 2001  400 tys. z³.
b) uzasadnienie wyboru priorytetu:
Dotychczasowa baza lokalowa w gimnazjach w
gminie Sierakowice oraz Przodkowo nie spe³nia wymaganych przepisami warunków. Istnieje pilna potrzeba zakoñczenia wy¿ej wymienionych inwestycji.
c) spodziewane rezultaty priorytety:
Zakoñczenie w roku 2001 powy¿szych inwestycji
zagwarantuje prawid³owy tok realizacji zadañ dydaktycznych, zgodnie z wymogami wprowadzanej
reformy edukacji.
II. Zmiany w szczegó³owych postanowieniach kontraktu*:
*Proponowane zmiany w tekcie kontraktu oznaczone
s¹ podkreleniem.
Priorytet I Zadanie 1
Za³o¿enie Regionalnego Funduszu Porêczeñ Kredytowych
a) Podmiot uprawniony
Bez zmian.
b) Okres realizacji zadania
Bez zmian.
c) £¹czna suma nak³adów na realizacjê zadania w latach
2001-2002  8100 (8050) tys. z³
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2001  2300 (740)
tys. z³.
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2002  5800 (7310)
tys. z³.
d) ród³a finansowania w okresie realizacji wniosku o
wsparcie (tys. z³).

Za³¹cznik nr 10 (Wzór informacji kwartalnej/rocznej na
temat przebiegu realizacji kontraktu sk³adany przez Zarz¹d Województwa do Wojewody).
W za³¹czniku nr 10 w objanieniu do tabeli 2 winno
byæ: R  wartoæ wskanika rezultatu okrelona w kontrakcie oraz O  wartoæ wskanika oddzia³ywania okrelona w kontrakcie.
Za³¹cznik nr 12 (Umowa, wzór standardowy).
§ 5 ust. 9 za³¹cznika nr 12 otrzymuje brzmienie:
9.1). Ze rodków dotacji bud¿etu pañstwa mog¹ byæ finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wy³¹czeniem:
a) pozycji  vat naliczony  je¿eli podatek ten nie
jest kosztem podmiotu uprawnionego,
b) op³at z tytu³u kar i odsetek za zw³okê
2). Postanowienia pkt 1, litera b) nie odnosz¹ siê do
zobowi¹zañ, jakie powsta³y na skutek zablokowania w roku 2000 rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na inwestycje wieloletnie.
Za³¹cznik nr 13 (wniosek o wyp³atê dotacji).
W za³¹czniku nr 13 w pkt 8 wyrazy (wyliczenie kwoty
dotacji w pkt 9 poz. 5: pkt 8 poz. 6 minus inne ród³a
finansowania zadania od pkt 1 do pkt 4) nale¿y zast¹piæ
wyrazami: (wyliczenie kwoty dotacji w pkt 8 poz. 5: pkt 7
poz. 6 minus inne ród³a finansowania zadania od poz. 1
do poz. 4 punktu 8).
Za³¹cznik nr 17 (priorytety, dzia³ania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez ministra w³aciwego
do spraw owiaty i wychowania).
W za³¹czniku nr 17 zmianie ulega § 1:
§ 1. Przewidywana wielkoæ rodków w dyspozycji Ministra w³aciwego do spraw owiaty i wychowania
na realizacjê celu szczegó³owego (dzia³ania), 8.107
tys. z³, w tym:
1) w roku 2001  4.502 tys. z³
2) w roku 2002  3.605 tys. z³,
który otrzymuje brzmienie:
§ 1. Przewidywana wielkoæ rodków w dyspozycji
Ministra w³aciwego do spraw owiaty i wychowania na realizacjê priorytetów i celów
szczegó³owych (dzia³añ), 10.107 tys. z³, w tym:
Program
wsparcia
2001

500

2002

4 500

Razem

5 000
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Bud¿et
województwa

Bud¿ety
powiatów

50
100
50
100
100
200

Bud¿ety
gmin

125
15
125
335
250
350

125
0
125
0
250
0

Inne*
500
125
375
500
500

Sektor
prywatny
(banki)
1 000
0
1 000
2 000
2 000
2 000

Razem
2 300
740
5 800
7 310
8 100
8050

*Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Pomorska Izba Przemys³owo-Handlowa
e) Efekty realizacji zadania.
Bez zmian.
Priorytet I Zadanie 2
Za³o¿enie Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego Venture Capital
a) cele operacyjne
Bez zmian.
b) opis zadania

Bez zmian.
c) zakres geograficzny  lokalizacja
Bez zmian.
d) spodziewane efekty realizacji zadania
Bez zmian.
e) harmonogram realizacji
Bez zmian.
f) finansowy wk³ad w realizacjê zadania (wskanik wk³adu) w tys. z³
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Program
wsparcia
2001

700

2002

3 300
4 000

Razem

Bud¿et
województwa
50

Bud¿ety
powiatów

Bud¿ety
gmin

Inne

50
100

Sektor
prywatny
5 000
4 000
5 000
10 000*
9 000

Razem
5 750
4 750
8 350
14 100
13 100

* banki, fundusze inwestycyjne
g) instytucja odpowiedzialna za wdro¿enie zadania
Bez zmian.
h) podmiot uprawniony
Bez zmian.
i) warunki realizacji zadania
Bez zmian.
j) sumaryczny harmonogram przewidywanych p³atnoci
na zadanie (w tys. z³)
Bez zmian.

Program
wsparcia
2001

1 000

2002

3 000

Razem

4 000

Bud¿et
Bud¿ety
województwa powiatów
50
500
100
0
50
100
400
100
500
200
400

Priorytet I Zadanie 3
Stworzenie Pomorskiego Parku Technologicznego
a) cele operacyjne
Bez zmian.
b) opis zadania
Bez zmian.
c) zakres geograficzny  lokalizacja
Bez zmian.
d) spodziewane efekty realizacji zadania
Bez zmian.
e) harmonogram realizacji
Bez zmian.
f) finansowy wk³ad w realizacjê zadania (wskanik wk³adu) w tys. z³
Bud¿ety
gmin
500
0
1000
0
1 500
0

Inne
2 100
25
2 000
4 075
4 100*
4 100

Sektor
prywatny
3 000
0
9 000
10 000
12 000**
10 000

Razem
7 150
1 125
15 050
17 575
22 200
18 700

* Agencja Rozwoju Pomorza S.A, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska, PIPH
** banki, fundusze inwestycyjne
g) instytucja odpowiedzialna za wdro¿enie zadania
Bez zmian.
h) podmiot uprawniony
Bez zmian.
j) sumaryczny harmonogram przewidywanych p³atnoci
na zadanie (w tys.)
Bez zmian.
Priorytet I Zadanie 4
Budowa pilota¿owej aukcji rybnej w Ustce
a) Podmiot(y) uprawniony(e)
Program
wsparcia
2001
2002
Razem

Bud¿et
województwa

Bud¿ety
powiatów

1 800
3 800
5 600

e) Efekty realizacji zadania
Bez zmian.
Priorytet III Zadanie 1
Budowa mostu przez Wis³ê w okolicach Kwidzyna
a) cele operacyjne
Bez zmian.

Bez zmian.
b) Okres realizacji zadania
Bez zmian.
c) £¹czna suma nak³adów na realizacjê zadania w latach
2001-2002  7500 tys. z³ (7626 tys. z³)
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2001  2400 tys.
z³ (1831 tys. z³);
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2002  5100 tys.
z³ (5795 tys. z³).
d) ród³a finansowania w okresie realizacji wniosku o
wsparcie (tys. z³)
Bud¿ety
gmin
300
31
1 000
1 695
1 300
1 726

Inne

Sektor
prywatny
300
0
300
600
300

Razem
2 400
1 831
5 100
5 795
7 500
7 626

b) opis zadania
Celem niniejszej inwestycji jest po³¹czenie sta³¹ przepraw¹ mostow¹ wschodniego i zachodniego brzegu
Wis³y na wysokoci miasta Kwidzyn. Most umo¿liwi
po³¹czenie powiatu Kwidzyn i terenów s¹siednich z drog¹ krajow¹ Nr 1 (pó³noc  po³udnie). W przysz³oci
rozwi¹zanie to gwarantuje po³¹czenie z Autostrad¹ A1
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W sk³ad zadania wchodz¹:
 obiekt mostowy przez Wis³ê d³ug. 1150 m;
 dojazdy do mostu od strony zachodniej d³ug. 850 m.
Lokalizacja obiektu jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, uwzglêdniaj¹cego
budowê obwodnicy Kwidzyna i przy³¹czenie mostu  poprzez drogê wojewódzk¹ nr 232 (Gniew-Opalenie)  do
drogi krajowej nr 1, a docelowo do wêz³a Kopytkowo
przysz³ej autostrady A1.
f) finansowy wk³ad w realizacjê zadania

w wêle Kopytkowo oraz poprowadzenie planowanej
obwodnicy Kwidzyna. W ramach rodków gwarantowanych w niniejszym Kontrakcie wykonane zostan¹ przyczó³ki i podpory mostu.
Most spowoduje integracjê gospodarcz¹ obszarów województwa po³o¿onych po prawej stronie Wis³y z pozosta³¹ czêci¹ województwa (odleg³oæ miêdzy s¹siednimi mostami na tym odcinku Wis³y wynosi oko³o 65 km).
Umo¿liwi to dalszy rozwój obszarów na wschodnim brzegu Wis³y oraz dostêp do miejsc pracy mieszkañcom gminy Gniew objêtej strukturalnym bezrobociem.

Publiczne
Udzia³ Wspólnoty Europejskiej w tys. EUR

Udzia³ publicznych rodków krajowych w tys. z³.

Fundusze przedakcesyjne
Phare

Razem

Razem
ISPA

IB

CBC

SAPARD

Bud¿et
Pañstwa

Bud¿et
Woj.

Bud¿et
Powiat.

Bud¿et
Gminy

ESC

Dzia³anie 1

34 200
2 000
1 500
32 200
32 700

Rok 2001
Rok 2002

26 500
1 500
25 000

1 700
200
0
1 500
1 700

1 000
0
1 000

Inne,
w tym
fundusze
celowe

5 000
300
0
4 700
5 000

Sektor
Prywatny

3 500
0
3 500

Pozosta³e zapisy w tym Zadaniu pozostaj¹ bez zmian.
c) zakres geograficzny  lokalizacja
Bez zmian.
d) spodziewane efekty realizacji zadania
Bez zmian.
e) harmonogram realizacji
Bez zmian.
f) finansowy wk³ad w realizacjê zadania

Priorytet III Zadanie 2
Modernizacja dróg wojewódzkich nr 231 i 232 ³¹cz¹cych
most (proj) w okolicach Kwidzyna z wêz³em Kopytkowo na autostradzie A1 (proj)
a) cele operacyjne
Bez zmian.
b) opis zadania
Bez zmian.

Publiczne
Udzia³ Wspólnoty Europejskiej w tys. EUR

Udzia³ publicznych rodków krajowych w tys. z³.

Fundusze przedakcesyjne
Phare

Razem

Razem
ISPA

IB
Zadanie 2

2 887,50

CBC

2 887,50

0

0

Rok 2002

86,25

86,25

Rok 2003

627
1 027,25

627
1 027,25

1 147

1 147

Rok 2005

Bud¿et
Woj.

ESC

Rok 2001

Rok 2004

SAPARD

Bud¿et
Pañstwa

g) instytucja odpowiedzialna za wdro¿enie zadania:
Bez zmian.
h) Podmiot uprawniony
Bez zmian.

12 450

6 450

6 000

4 000
3 750
720
970
1 740

3 000

755

1 000
750
617
867
985

2 846

1 236

1 610

3 144

1 356

1 788

103

Bud¿et
Powiat.

Bud¿et
Gminy

Inne,
w tym
fundusze
celowe

Sektor
Prywatny

i) warunki realizacji zadania
Bez zmian.
j) sumaryczny harmonogram przewidywanych p³atnoci
na zadanie (w tys.)
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2001
I

II kwarta³

2002

III kwarta³

IV kwarta³

1 000

2 000

I kwarta³
500

Priorytet III Dzia³anie 11 Zadanie:
Modernizacja wiaduktu kolejowego nad ulic¹ Portow¹
w S³upsku
Budowa ul. Grunwaldzkiej w S³upsku (dojazd do S³upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

II kwarta³

III kwarta³

100

120

(zmianie  na wy¿ej wymieniony ulega nazwa zadania)
a) Podmiot uprawniony
Bez zmian.
b) Okres realizacji zadania

Planowane rozpoczêcie realizacji
(miesi¹c, rok)

Nazwa zadania
Modernizacja wiaduktu kolejowego nad
ulic¹ Portow¹ w S³upsku
Budowa ul. Grunwaldzkiej w S³upsku
(dojazd do S³upskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej

I kwarta³ 2002

Bud¿et
województwa

Planowane zakoñczenie realizacji
(miesi¹c, rok)

IV kwarta³ 2002

c) £¹czna suma nak³adów na realizacjê zadania w latach
2001-2002  2000 tys. z³
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2001  0;
Program
wsparcia

IV kwarta³

Bud¿ety
powiatów

Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2002-2000 tys. z³.
d) ród³a finansowania w okresie realizacji wniosku o
wsparcie (tys. z³)
Bud¿ety
gmin

Inne

Sektor
prywatny

Razem

2001
2002

1 000

Razem

1 000

400
990
400
990

600
10
600*
10

2 000
2 000

*Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
e) Efekty realizacji zadania
Wskaniki produktu (nak³adów)
Wskanik produktu (nak³adów)  719 mb drogi.
Priorytet III Dzia³anie 11 Zadanie:
Salon Wystawienniczy Nadba³tyckiego Centrum Kultury (Zielona Brama)
a) Podmiot uprawniony
Bez zmian.
Program
wsparcia
2001

-

Bud¿et
województwa
400

2002

3 500

-

Razem

3 500

400

Bud¿ety
powiatów

b) Okres realizacji zadania
Bez zmian.
c) £¹czna suma nak³adów na realizacjê zadania w latach
2001-2002  6915 (6886) tys. z³
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2001  400 tys. z³;
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2002  6515 (6486)
tys. z³.
d) ród³a finansowania w okresie realizacji wniosku o
wsparcie (tys. z³)
Bud¿ety
gmin

Inne
3 015
2 986
3 015*
2 986

Sektor
prywatny

Razem
400
6 515
6 486
6 915
6 886

* Fundacja Wspó³pracy Polsko  Niemieckiej, Fundusz Ochrony rodowiska oraz Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych.
e) Efekty realizacji zadania
Bez zmian.
Priorytet III Dzia³anie 11 Zadanie:
Budowa Ma³ej Obwodnicy S³upska
a) cele operacyjne
Bez zmian.
b) opis zadania.
Budowa obwodnicy umo¿liwi nowe po³¹czenie drogi

krajowej nr 21 z drog¹ krajow¹ nr 6. Nowe po³¹czenie
zdejmie czêæ ruchu, który w dniu dzisiejszym musi
odbywaæ siê poprzez centrum miasta S³upsk. Szczegó³owy zakres inwestycji to:
 budowa wiaduktu nad torami PKP o d³ugoci 70 m,
 budowa nowej jezdni stanowi¹cej dojazdy do wiaduktu o d³ugoci 700 m,
 modernizacja istniej¹cej ulicy Profesora Poznañskiego
(Poznañskiej) o d³ugoci 1000 m,
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Priorytet III Dzia³anie 11 Zadanie:
Inwestycje budowlane w sferze obiektów kultury
a) Podmiot uprawniony
Bez zmian.
b) Okres realizacji grupy zadañ:
Bez zmian.
c) £¹czna suma nak³adów na realizacjê zadania w latach
2001-2002  1130 (974) tys. z³
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2001  630 (974)
tys. z³;
Nak³ady na realizacjê zadania w roku 2002  0.
d) ród³a finansowania:

 budowa skrzy¿owania z ulic¹ Poznañsk¹,
 budowa ci¹gów pieszych.
c) zakres geograficzny  lokalizacja.
Bez zmian.
d) spodziewane efekty realizacji zadania
Bez zmian.
e) harmonogram realizacji
Bez zmian.
f) finansowy wk³ad w realizacjê zadania.
Bez zmian.
g) Instytucja odpowiedzialna za wdro¿enie zadania.
Bez zmian.
h) Podmiot uprawniony
Bez zmian.
i) warunki realizacji zadania
Bez zmian.
Program
wsparcia
300
293
300
293

2001
2002
Razem
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Bud¿et
województwa

a) Zadanie: modernizacja budynku Teatru Muzycznego w
Gdyni

Bud¿ety
powiatów

Bud¿ety
gmin

Sektor
prywatny

Inne

Razem

330
181
330*
181

630
474
630
474

* Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
b) Zadanie: modernizacja budynku Pañstwowej Opery Ba³tyckiej
Program
wsparcia
193
200
193
200

2001
2002
Razem

Bud¿et
województwa

Bud¿ety
powiatów

Bud¿ety
gmin

Inne

Sektor
prywatny

Razem
493
500
493
500

300
300

e) Efekty realizacji zadañ.
Bez zmian.
Priorytet IV Dzia³anie 1
Realizacja inwestycji poprawiaj¹cych stan rodowiska i
bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego

Zmianie ulega tabela finansowa, okrelaj¹ca wk³ad w realizacjê dzia³ania (wskanik wk³adu), w której usuwa siê
b³¹d drukarski:
g) finansowy wk³ad w realizacjê dzia³ania (wskanik wk³adu)

Publiczne
Udzia³ Wspólnoty Europejskiej w tys. EUR

Udzia³ publicznych rodków krajowych w tys. z³.

Fundusze przedakcesyjne
Phare

Razem

Razem
ISPA

IB
Dzia³anie 1

CBC

SAPARD

Bud¿et
Pañstwa

Bud¿et
Woj.

Bud¿et
Powiat.

Bud¿et
Gminy

Inne,
w tym
fundusze
celowe

500

6 100

4 060

3 000

2 000

3 100

2 060

ESC

2 500

2 500

Rok 2001

0

0

Rok 2002

500

500

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005

750
1000
250

750
1000
250

31 680
33 680
12 790
17 690
19 690
450
600
150

21 020
23 020
7 790
12 030
14 030
450
600
150

500

Sektor
prywatny
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Zmianie ulegaj¹ równie¿ odpowiednie czêci kontraktu
(g³ównie czêæ tabelaryczna), dotycz¹ce wymienionych
wy¿ej zadañ.
Zmiany wchodz¹ w ¿ycie z dniem zatwierdzenia przez
Sejmik Województwa i Radê Ministrów
Warszawa, dnia 5 padziernika 2001 r.
Minister Rozwoju
Regionalnego
I Budownictwa
J. Kropiwnicki

Marsza³ek Województwa
Pomorskiego
J. Zarêbski

1134
UCHWA£A NR 66/VI/ 2001
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 16 padziernika 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie nadania nazw ulicom
we wsi K³odawa po³o¿onej na terenie Gminy Tr¹bki
Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107,poz.686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)
Rada Gminy w Tr¹bkach Wielkich uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 ust. 1 uchwa³y Nr 49 /V/2000 Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie nadania nazw
ulicom we wsi K³odawa, po³o¿onej na terenie Gminy Tr¹bki Wielkie wyraz Boczna zastêpuje siê wyrazem S³oneczna.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tr¹bki Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1135
UCHWA£A Nr XLI/269/01
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 16 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego gminy
Cewice uchwalonego uchwa³¹ Nr V/28/93 z dnia 19
lipca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1993 r. Nr 18,
poz. 172) przez Radê Gminy Cewice w obszarze dzia³ek
nr: 255/8; 255/11 oraz fragmentu dzia³ki nr 255/10 dla

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

realizacji celów publicznych w zakresie owiaty tj. budowy szko³y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz.686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz
art. 8, ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) Rada Gminy w Cewicach
uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice której
ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) ustaleñ przedstawionych w rozdziale II niniejszej
uchwa³y.
2) rysunku planu, w skali 1:500 (plansza podstawowa)
znajduj¹cego siê w siedzibie Urzêdu Gminy Cewice
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:
1) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
2) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3) granicach opracowania  nale¿y przez to rozumieæ
granice opracowania pokazane na rysunku planszy
podstawowej planu.
4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które winno przewa¿aæ
na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
5) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ obszar o przeznaczeniu podstawowym wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
Rozdzia³ II
Ustalenia zmiany planu
§3
1. Ustala siê funkcjê owiaty przeznaczeniem podstawowym, dzia³ek nr: 255/8; 255/11 oraz fragmentu dzia³ki
nr 255/10 bêd¹cym w granicach opracowania.
2. Ustala siê zabezpieczenie funkcji przeznaczenia podstawowego, w niezbêdn¹, dla prawid³owego funkcjonowania, elementów zagospodarowania podstawowego, gminn¹ infrastrukturê techniczn¹.
3. Ustala siê wjazd ko³owy na teren objêty opracowaniem
z pasa drogowego drogi gminnej (dzia³ka nr 240)
4. Ustala siê zerow¹ stawkê procentow¹ (0%) s³u¿¹c¹
naliczeniu op³aty jednorazowej w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie jej zbywania
przez obecnego w³aciciela.
5. Utrzymuje siê ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice w granicach
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obszaru objêtego przedmiotow¹ zmian¹ z wyj¹tkiem
ustaleñ sprzecznych z ustalonymi w przedmiotowej
zmianie planu.
Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cewice.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

1136
UCHWA£A Nr XXXVII/432/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska (t.j.: Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1997 r. Nr 6, poz. 35).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107,poz.686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada
Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z
dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta S³upska (t.j. Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w rozdziale IV. PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI w
§ 20 ust. 1. wykrela siê: Kierownik Urzêdu Stanu
Cywilnego i jego zastêpcy.
2) w za³¹czniku Nr 7  Wykaz jednostek organizacyjnych miasta:
a) w rozdziale I:
 z wykazu jednostek bud¿etowych skrela siê w
punkcie 24 zapis: Zespó³ Szkó³ Zawodowych
PKP i;
 w wykazie zak³adów bud¿etowych skrela siê
punkt 13, a punkty od 14 do 21 otrzymuj¹ odpowiednio numery od 13 do 20,
b) w rozdziale III. z wykazu osób prawnych skrela
siê punkt 1, a pozosta³e punkty numeruje siê wed³ug kolejnoci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1137
UCHWA£A Nr XXIX/233/2001
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2002 rok.
Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 18 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. Dz. U. Nr 101, poz.
444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz.
467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715;
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 946; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058;
z 1999 r. Nr 96 poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315 oraz z
2001 r. Nr 111, poz. 1197) rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) art. 18
ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107,poz.686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 i 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, Nr 89, poz. 971) art. 29 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 14, poz. 124)
Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,32 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych wy³¹cznie z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcza 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 prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
15,30 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  6,27 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  2,90 z³,
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5) od budynków letniskowych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,30 z³,
6) od budowli  2 % ich wartoci
7) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2
powierzchni  0,53 z³,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych
na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,04 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 2,90 z³,
c) letniskowych, rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni  0,08 z³,
d) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,06 z³.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci oraz grunty bêd¹ce w³asnoci¹ miasta i s³u¿¹ce dzia³alnoci, która jest finansowana z bud¿etu miasta, tj. nieruchomoci zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ stra¿y po¿arnej w Czarnej Wodzie, w
Lubikach i w Hucie Kalnej
2) budynki lub ich czêci oraz grunty bêd¹ce w³asnoci¹ miasta lub innych osób prawnych wydzier¿awiane lub wynajmowane podmiotom wiadcz¹cym
us³ugi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
finansowanej na podstawie umów z kasami chorych
§2
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania ka¿dego psa
w wysokoci  15,-z³.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od osób
w wieku powy¿ej 60 lat, samotnych, prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe  od jednego psa.
3. Podatek od posiadania psów wp³aca siê bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego 2002 r.,
a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie wp³aca podatek w ci¹gu dwóch tygodni od daty nabycia psa do
kasy Urzêdu Miasta, na rachunek bankowy Urzêdu
Miasta BIG BG SA Starogard Nr 11602026-65965001,
w Urzêdzie Pocztowym lub do rêki osobie upowa¿nionej w miejscu obowi¹zkowego szczepienia psów, jeli
podatku od niego nie zap³aci³ poprzedni posiadacz.
§3
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej w kwocie  80,00 z³.
§4
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na rok 2002
w wysokoci:
1) przy sprzeda¿y z samochodu lub innego pojazdu 
11,00 z³,
2) przy sprzeda¿y ze sto³u lub innego zajêtego miejsca
 9,00 z³,
3) przy sprzeda¿y z koszyka (jaja, nabia³)  4,00 z³,
4) przy sprzeda¿y mleka  0,50 z³.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

1138
UCHWA£A Nr XXIX/234/2001
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2002
rok.
Na podstawie art. 8, art. 10 ust.1 i 2, art. 12 ust 4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. Dz. U. Nr 101, poz.
444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz.
467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715;
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 946; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058;
z 1999 r. Nr 96 poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315 oraz z
2001 r. Nr 111, poz. 1197) Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
na 2002 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 1991  600,00 z³,
rok produkcji od 1992  570,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 1991  990,00 z³,
rok produkcji od 1992  930,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 1991  1.200,00 z³,
rok produkcji od 1992  1.080,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) nie mniej ni¿ 12 ton, mniej ni¿ 18 ton  1560,00 z³,
b) nie mniej ni¿ 18 ton, mniej ni¿ 26 ton  1620,00 z³,
c) równe 26 ton i wiêcej  2.196,00 z³,
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 1991  1.200,00 z³
rok produkcji od 1992  1.140,00 z³
4) od ci¹gnika balastowego i siod³owego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) nie mniej ni¿ 12 ton, mniej ni¿ 25 ton  1320,00 z³,
b) nie mniej ni¿ 25 ton, mniej ni¿ 36 ton  1680,00 z³,
c) 36 ton i wiêcej  2280,00 z³,
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5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  400,00 z³,
6) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) nie mniej ni¿ 12 ton, mniej ni¿ 20 ton  600,00 z³,
b) nie mniej ni¿ 20 ton, mniej ni¿ 36 ton  1.200,00 z³,
c) 36 ton i wiêcej  1.500,00 z³,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  660,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.380,00 z³.
§2
Zwalnia siê od podatków od rodków transportowych
autobusy przeznaczone wy³¹cznie do przewozu m³odzie¿y szkolnej.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od
dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka
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Gdañsk, dnia 7 listopada 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/278-A/22/2001/I/KC
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 lipca 2001 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej Tczew Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Tczewie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 191250906
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (minus 4,44 %),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (minus 4,51%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 31
maja 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/399/278/U/OT1/98/AR
z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹
Nr WCC /399A/278/W/3/2000/EG z dnia 7 czerwca
2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/416/278/U/
OT1/98/AR z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami Nr PCC/416/S/278/U/3/99 z dnia 31
sierpnia 1999 r. oraz Nr PCC/416A/278/W/3/2000/EG
z dnia 7 czerwca 2000 r.
w dniu 11 lipca 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
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12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na uwadze ochronê
interesów odbiorców Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu wysokoci wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost kosztów paliwa, podatek od
nieruchomoci wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a oraz ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych do jego przesy³ania i dystrybucji
wprowadzony z dniem 1 stycznia 2001 r. i pobierany przez
Gminê, a tak¿e wzrost kosztów amortyzacji eksploatowanego maj¹tku.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 maja 2003 r., tj. na
okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

POUCZENIE

CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o.
ul. Rokicka 16
83-110 Tczew
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi za³¹cznik
do Decyzji Prezesa URE
Nr OGD-820/278/A/22/2001/I/KC
z dnia 7 listopada 2001 r.
Spis treci:
CZÊÆ I Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z
zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek
op³at
CZÊÆ V Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek
op³at

A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz.1099),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
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 wytwórca i dystrybutor  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych
ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a, wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od
innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Zak³ad
Energetyki Cieplnej Tczew Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Tczewie, zwany dalej ZEC Tczew,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy zawartej z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczonego do instalacji odbiorczych,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u
dostarczania ciep³a,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
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odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.
B. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
ród³a ciep³a:
1) KT 1601  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. Gdañskiej 33, opalane mia³em wêglowym.
2) KT 1602  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. Tczewskiej 10, opalane mia³em wêglowym.
3) KT 1702  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. Ceglarskiej 4 B, opalane paliwem gazowym
lub olejem opa³owym.
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a, opalane paliwem
gazowym:
4) KT 1704  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. Chopina 12,
5) KT 1706  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. Ba³dowskiej 51,
6) KT 1719  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. £aziennej 11,
7) KT 1724  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. Kopernika 1,
8) KT 1712  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. W¹skiej 55,
9) KT 1713  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie przy
ul. Kard. Wyszyñskiego 22.
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a, opalane paliwem
ciek³ym:
10) KT 1708  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Mickiewicza 18,
11) KT 1709  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Solidarnoci 14 A,
12) KT 1711  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. 1 Maja 10.
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a, opalane paliwem
sta³ym:
13) KT 1705  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Chopina 9,
14) KT 1710  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Piotrowo 4,
15) KT 1714  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Kociuszki 22,
16) KT 1716  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Westerplatte 3,
17) KT 1717  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Ko³³¹taja 5.
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a, opalane paliwem
gazowym, dla których zamówiona moc cieplna nie
przekracza 1MW:
18) KT 1722  ród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie
przy ul. Paderewskiego 18.
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

ZEC Tczew prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
1) wytwarzania ciep³a Nr WCC/399/278/OT1/98/AR z
dnia 28 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹
Nr WCC/399A/278/W/3/2000/EG z dnia 7 czerwca
2000 r.,
2) przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/416/278/U/
OT1/98/AR z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami nr PCC/416/S/278/U/3/99 z dnia 31
sierpnia 1999 r. oraz Nr PCC/416A/278/W/3/2000/EG
z dnia 7 czerwca 2000 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
K1  IW  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach ciep³a KT 1601 i KT 1602 dostarczane jest do
obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez ZEC Tczew.
K1  IO  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach ciep³a KT 1601 i KT 1602 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ ZEC
Tczew i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców.
K1  GO odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach ciep³a KT 1601 i KT 1602, dostarczane jest do
obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ ZEC Tczew i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy.
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
Grupa
odbiorców

K1 - IW

Cena
ciep³a

Cena
nonika
ciep³a

K2  IW  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a KT 1702 dostarczane jest do obiektów poprzez
niskoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹, wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez ZEC Tczew.
K2  IO  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a KT 1702 dostarczane jest do obiektów poprzez
niskoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ ZEC Tczew i wêz³y
cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy.
GW  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach
ciep³a: KT 1704, KT 1706, KT 1719, KT 1722, KT 1724,
stanowi¹cych w³asnoæ ZEC Tczew i przez niego eksploatowanych, dostarczane jest bezporednio do instalacji
odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane
oraz w s¹siednich obiektach.
OW  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach
ciep³a: KT 1708, KT 1709, KT 1711, stanowi¹cych w³asnoæ ZEC Tczew i przez niego eksploatowanych, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GO  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach
ciep³a: KT 1712, KT 1713, stanowi¹cych w³asnoæ odbiorców i eksploatowanych przez ZEC Tczew, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
WO  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach
ciep³a: KT 1705, KT 1710, KT 1714, KT 1716, KT 1717,
stanowi¹cych w³asnoæ odbiorców i eksploatowanych
przez ZEC Tczew, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Stawka op³aty
abonamentowej

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a

[z³/punkt pomiar.]

[z³/MW]
3

roczna

rata
miesiêczna

[z³/GJ]

[z³/m ]

49 394,16

4 116,18

14,84

7,82

zmienna

[z³/MW]

roczna

rata
miesiêczna

roczna

rata
miesiêczna

[z³/GJ]

103,08

8,59

20 121,36

1 676,78

7,38

K1 - IO

49 394,16

4 116,18

14,84

7,82

103,08

8,59

18 455,40

1 537,95

6,34

K1 - GO

49 394,16

4 116,18

14,84

7,82

103,08

8,59

20 037,12

1 669,76

6,66

K2 - IW

46 434,36

3 869,53

19,76

7,67

103,08

8,59

11 882,40

990,20

4,60

K2 - IO

46 434,36

3 869,53

19,76

7,67

103,08

8,59

11 417,88

951,49

4,89

GW

47 025,96

3 918,83

24,79

-

-

-

-

-

-

OW

43 668,36

3 639,03

26,21

-

-

-

-

-

-

GO

41 137,56

3 428,13

24,86

-

-

-

-

-

-

WO

43 783,08

3 648,59

26,91

-

-

-

-

-

-
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2. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
Grupa
odbiorców

Cena
ciep³a

Cena
nonika
ciep³a

rata
miesiêczna

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a

[z³/punkt pomiar.]

[z³/MW]
roczna

Stawka op³aty
abonamentowej

[z³/GJ]

3

[z³/m ]

roczna

rata
miesiêczna

zmienna

[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

[z³/GJ]

K1 - IW

60 260,88

5 021,74

18,10

9,54

125,76

10,48

24 548,06

2 045,67

9,00

K1 - IO

60 260,88

5 021,74

18,10

9,54

125,76

10,48

22 515,59

1 876,30

7,73

K1 - GO

60 260,88

5 021,74

18,10

9,54

125,76

10,48

24 445,29

2 037,11

8,13

K2 - IW

56 649,92

4 720,83

24,11

9,36

125,76

10,48

14 496,53

1 208,04

5,61

K2 - IO

56 649,92

4 720,83

24,11

9,36

125,76

10,48

13 929,81

1 160,82

5,97

GW

57 371,67

4 780,97

30,24

-

-

-

-

-

-

OW

53 275,40

4 439,62

31,98

-

-

-

-

-

-

GO

50 187,82

4 182,32

30,33

-

-

-

-

-

-

WO

53 415,36

4 451,28

32,83

-

-

-

-

-

-

* W cenach i stawkach op³at brutto uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22 %.
3. W przypadku gdy odbiorca udostêpnia ZEC Tczew
pomieszczenia wêz³a cieplnego na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, stawki op³at za us³ugi przesy³owe dla tego odbiorcy wylicza siê wed³ug nastêpuj¹cych wzorów:
Ospw = B (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw)
:Ngppw
Ozpw = (1-B) (Os x Ngppw + Oz x Qgppw
+ Kpw): Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/MW].
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, którego wartoæ
wynosi 0,3.
Os  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której
zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenia
wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej
umowie [z³/MW].
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorcê, który udostêpnia pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [MW].
Oz  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której
zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie
wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej
umowie [z³/GJ].
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego odbiorcy, który udostêpnia pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [GJ].
Kpw  koszty ponoszone przez ZEC Tczew z tytu³u udostêpniania przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³].
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a, uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/GJ].

4. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy do sieci, stawki op³at za przy³¹czenie do
sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie
kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pón.
zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o
przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu
postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt. 4.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZEC Tczew standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
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CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w taryfie obowi¹zywaæ
mog¹ nie wczeniej, ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Cz³onek Zarz¹du
Dyrektor ds. Ekonomicznych
B. Stanuch
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