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UCHWA£A Nr XXVIII/142/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 9 kwietnia 2001 r.

UCHWA£A Nr 254/XXXI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

w sprawie okrelenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoci miasta i gminy Nowy Dwór Gd. z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci a tak¿e organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 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 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62,
poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala co nastêpuje:

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 42 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1015
z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1

§1

Ustala siê, ¿e stawka procentowa op³aty adiacenckiej
dotycz¹cej wzrostu wartoci nieruchomoci w gminie
Nowa Karczma spowodowanego budow¹ sieci kanalizacyjnych wynosi 50% ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ mia³a przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ ma
po ich wybudowaniu.

Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania wierzytelnoci gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pón. zm.) wobec osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych
dalej d³u¿nikami a tak¿e okrela organy uprawnione do
umarzania wierzytelnoci i udzielania ulg w jej sp³acie.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Karczma.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. Decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Zarz¹du Miasta i Gminy o umorzeniu ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub udzieleniu ulgi.
2. Wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej a tak¿e innych
wierzytelnoci gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 16, 17

 44 

3. Umowie  nale¿y stosowaæ przepisy kodeksu cywilnego.
4. Osobie fizycznej i osobie prawnej  nale¿y przez to rozumieæ okrelenie zawarte w kodeksie cywilnym.
5. D³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹ gminy, osobê fizyczn¹ i osobê prawn¹.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e byæ umorzona w ca³oci lub czêci, je¿eli:
1) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a egzystencji d³u¿nika,
4) nie ci¹gniêcia wierzytelnoci w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 2, 3, 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika
a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 równie¿ z urzêdu.
3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wtedy, gdy
okolicznoci uzasadniaj¹ce umorzenie maj¹ zastosowanie do wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza kwoty 10
krotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w roku poprzedzaj¹cym wydanie decyzji o umorzeniu,
og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego do celów naliczania odpisów
na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych, organem uprawnionym do umarzania wierzytelnoci jest
Zarz¹d Miasta i Gminy.
2. Przez wierzytelnoæ, o której mowa w ust. 1, rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§5
Organ uprawniony do umarzania nale¿noci g³ównej
jest równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi, na wniosek d³u¿nika, mo¿na
odroczyæ termin p³atnoci ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub roz³o¿yæ na raty sp³atê wierzytelnoci w ca³oci lub jej czêci, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika jak równie¿ interes wierzyciela na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty lub roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest Zarz¹d Miasta i Gminy.
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o których mowa w § 3 oraz
udzielanie ulg w sp³acie nale¿noci, o których mowa
w § 6 nastêpuje:

1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno-prawnym w formie decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze cywilno-prawnym w formie umowy.
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
§8
Zarz¹d Miasta i Gminy bêdzie sk³ada³ Radzie Miejskiej
sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci przy pó³rocznych sprawozdaniach.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
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UCHWA£A Nr XXXIII/381/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 11 czerwca 2001 r.
w sprawie przyznania pierwszeñstwa w nabyciu lokali
u¿ytkowych przeznaczonych do zbycia ich najemcom
lub dzier¿awcom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 34 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale najemcom lub dzier¿awcom lokali u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miejskiej Chojnice przyznaje siê, w przypadku ich zbywania, pierwszeñstwo w nabyciu zajmowanych lub wydzier¿awianych przez nich lokali u¿ytkowych.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki uprawniaj¹ce najemcê
lub dzier¿awcê do nabycia najmowanego lub wydzier¿awianego lokalu u¿ytkowego z zastosowaniem przyznanego pierwszeñstwa:
1) najemca lub dzier¿awca mo¿e skorzystaæ z pierwszeñstwa wy³¹cznie przy nabyciu tylko jednego lokalu u¿ytkowego zbywanego z zastosowaniem
pierwszeñstwa niezale¿nie od iloci zawartych umów
najmu lub dzier¿awy,
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2) pierwszeñstwo przys³uguje najemcom lub dzier¿awcom posiadaj¹cym na dzieñ podjêcia niniejszej uchwa³y
obowi¹zuj¹ce umowy najmu lub dzier¿awy lokali u¿ytkowych przeznaczonych do zbycia,
3) pierwszeñstwo przys³uguje najemcom lub dzier¿awcom, którzy z³o¿¹ wnioski o nabycie zbywanych lokali
w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o przeznaczeniu lokalu u¿ytkowego do sprzeda¿y,
4) wniosek o nabycie lokalu u¿ytkowego musi zawieraæ
owiadczenie korzystaj¹cego z pierwszeñstwa o wyra¿eniu zgody na zap³atê ceny sprzeda¿y lokalu. Cena
sprzeda¿y lokalu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ wartoæ
lokalu ustalona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
5) najemca lub dzier¿awca zobowi¹zany jest do podpisania protoko³u sprzeda¿y w ci¹gu 28 dni od dnia zawiadomienia o przeznaczeniu lokalu u¿ytkowego do sprzeda¿y,
6) najemca lub dzier¿awca zobowi¹zany jest do zawarcia
umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Zarz¹d
Miasta, termin ten nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 35 dni i
d³u¿szy ni¿ 49 dni, licz¹c od dnia zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu u¿ytkowego do zbycia,
7) do sprzeda¿y lokali u¿ytkowych nie stosuje siê art. 70
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami,
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) cmentarze,
c) Wzgórze Ewangelickie,
d) Fosa Miejska,
e) place zabaw  Ogródki Jordanowskie zlokalizowane przy ulicach:
 Mickiewicza/Zielona,
 Mickiewicza/Nowe Miasto,
 Batorego,
 Dworcowa,
 ¯wirki i Wigury
 Królowej Jadwigi
 Boles³awa Chrobrego,
 Ma³e Osady,
 Liciasta,
 Morelowa/Jab³oniowa,
 Kopernika,
 Ludowa,
 Sportowa
 Mieszka I
 place zabaw i skwery Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Chojnicach oraz Spó³dzielni Dom, Murowaniec i ChTBS,
 skwer u zbiegu ulic: Bytowska  Strzelecka,
f) oznaczone parkingi.
2. Zakaz, o którym mowa w punkcie 1 nie dotyczy zlokalizowanych w tych miejscach placówek gastronomicznych i imprez, gdzie sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych prowadzone jest na podstawie zezwolenia.
3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr XXXV/420/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXII/340/97 RM w Chojnicach z dnia 6 padziernika 1997 r. w sprawie zakazu
spo¿ywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Chojnice.
Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
1. Poza przypadkami okrelonymi w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi z
dnia 26 padziernika 1982 r.  Dz. U. z 1982 r. Nr 35,
poz. 230 z póniejszymi zmianami  wprowadza siê sta³y zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych w nastêpuj¹cych miejscach na terenie miasta Chojnice:
a) Lasek Miejski wraz z Dolin¹ mierci,
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UCHWA£A Nr XXXV/421/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
1. Ustala siê docelowo na terenie miasta Chojnice limit
110 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 19, 20, 21
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3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

§ 60
1. Z dokumentów wymienionych w § 13 b ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelanych w ust. 1 mo¿e siê
odbyæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie pracownika urzêdu.
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§ 61

UCHWA£A Nr XXXV/422/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 sierpnia 2001 r.

1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 58 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki  1 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za uwierzytelnienie fotografii  1 z³,
3) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  0,40 z³ za
stronê.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Chojnice.
Na podstawie art. 11 b ust. 3, 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 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62,
poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 15 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 11 kwietnia 2000 r. o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 45, poz. 497) oraz § 59 Statutu Miasta Chojnice opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1996 r. Nr 65,
poz. 259, zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 18, poz. 57,
z 2000 r. Nr 7, poz.32, z 2001 r. Nr 10, poz. 75) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Chojnice, po rozdziale VII dodaje
siê rozdzia³ VII A o nastêpuj¹cej treci:
VII A. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z
dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.

§ 62
Uprawnienia okrelone w § 58  61 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kpa.
§2
W rozdziale VIII:
 dotychczasowy § 58 otrzymuje numeracjê § 63,
 § 59 otrzymuje numeracjê § 64,
 § 60 otrzymuje numeracje § 65,
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 58

§4

1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestry wniosków i opinii komisji rady,
5) rejestry uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od daty og³oszenia.

§ 59

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego.

1. Dokumenty z zakresu dzia³ania rady i komisji udostêpnia siê w Biurze Rady a dokumenty z zakresu dzia³ania
Zarz¹du udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjnym
Urzêdu Miasta, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty wymienione w § 58 ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne w sieci informatycznej Urzêdu oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8a ust. 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.), uchwala siê:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr XXXI/152/2001
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 czerwca 2001 r.

§1
W Statucie Powiatu Nowodworskiego w brzmieniu
nadanym w za³¹czniku do uchwa³y Nr III/12/98 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 15 grudnia
1998 r. w sprawie przyjêcia statutu (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 6, poz. 16 z pón. zm.) wprowadza siê zmiany:
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Poz. 21, 22

1. W rozdziale 2 organy powiatu § 7 oznacza siê jako
pkt 1.
2. Dodaje siê punkty w brzmieniu:
2. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna.
3. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o
dzia³alnoci Rady i jej komisji oraz Zarz¹du, wstêpu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji
4. Okrela siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich:
1) obywatel ma prawo przegl¹dania dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów
powiatu i komisji Rady Powiatu,
2) wgl¹d w dokumenty odbywa siê w obecnoci
w³aciwego pracownika Starostwa Nowodworskiego,
3) obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki z dokumentów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych,
4) prawo przegl¹dania oraz sporz¹dzania odpisów,
notatek nie mo¿e naruszaæ ustaw szczególnych
w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
ze zm.) oraz spraw okrelonych w art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowodworskiego
H.J. Pszczoliñski
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UCHWA£A Nr 280/XXXIII/01
Rady Miasta Malborka
z dnia 28 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych mienie komunalne.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce
nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 46
poz. 543 z 2000 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62,
poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 266/XLIII/98 Rady Miasta Malborka z dnia
19 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzeda¿y lokali miesz-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kalnych stanowi¹cych mienie komunalne, zmienionej
uchwa³¹ Nr 55/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r., uchwa³¹
Nr 70/IX/99 z dnia 27 maja 1999 r. oraz uchwa³¹ Nr 251/
XXIX/01 z dnia 1 marca 2001 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W za³¹czniku Nr 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) pkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:
Je¿eli nabywca-najemca lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego dokona³ jego zamiany na inny
lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny, Zarz¹d
Miasta Malborka po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Miasta mo¿e odst¹piæ od egzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty.
b) pkt 10 w dotychczasowym brzmieniu staje siê pkt 11,
c) pkt 11 staje siê pkt 12,
d) pkt 12 staje siê pkt 13.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Malborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podania jej treci
do publicznej wiadomoci.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
Zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych
W przypadku zbywania lokali mieszkalnych stosuje siê
nastêpuj¹ce kryteria:
1. Sprzeda¿y podlegaj¹ wszystkie lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ gminy za wyj¹tkiem:
 lokali znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych niezgodnie z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania przestrzennego miasta,
 lokali znajduj¹cych siê w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki.
2. Lokale mieszkalne w domach przeznaczonych do modernizacji i remontów kapitalnych mog¹ byæ sprzedane pod warunkiem zgodnoci lokalizacji budynków z
planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego
miasta i wykupienia lokali mieszkalnych przez wszystkich najemców w celu wy³¹czenia ich spod zarz¹du
sprawowanego przez komunaln¹ jednostkê organizacyjn¹
3. Zarz¹d Miasta mo¿e dokonaæ sprzeda¿y budynku
mieszkalnego w drodze przetargu, je¿eli stanowi on wy³¹czn¹ w³asnoæ gminy, po uprzednim zaoferowaniu
sprzeda¿y lokali mieszkalnych jego najemcom.
4. Cenê sprzeda¿y lokalu okrela rzeczoznawca maj¹tkowy powo³any przez Urz¹d Miasta i nie mo¿e ona byæ
ni¿sza ni¿ ustalona przez niego. Cena wi¹¿e gminê przez
okres 6 miesiêcy od dnia uzgodnienia warunków sprzeda¿y lokalu mieszkalnego
5. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych wprowadza siê
bonifikaty w wysokoci:
 80 % wartoci lokalu mieszkalnego w przypadku
sprzeda¿y w drodze jednorazowej zap³aty,
 70 % wartoci lokalu mieszkalnego w przypadku zap³aty w formie ratalnej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 22, 23, 24
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6. Minimalna wp³ata przy zakupie lokalu mieszkalnego
lub budynku mieszkalnego na raty wynosi 20 % wartoci pozosta³ej po odliczeniu bonifikaty.
7. Cena sprzeda¿y lokalu lub budynku mieszkalnego
mo¿e byæ roz³o¿ona na raty nie d³u¿ej ni¿ na 10 lat.
8. Roz³o¿ona na raty niesp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksla stosowanej
przez Narodowy Bank Polski, powiêkszonej o 1 punkt
procentowy.
9. Je¿eli nabywca  najemca lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego przed up³ywem 5 lat licz¹c od
dnia jego nabycia zby³ go, udzielona bonifikata po jej
waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miasta
Malborka. Nie dotyczy to osoby bliskiej.
10. Je¿eli nabywca  najemca lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego dokona³ jego zamiany na inny
lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny, Zarz¹d Miasta Malborka po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Miasta, mo¿e odst¹piæ od egzekwowania zwrotu
udzielonej bonifikaty.
11. Sprzeda¿ zasiedlonych budynków mieszkalnych lokali mieszkalnych zgodnie z warunkami okrelonymi
w punkcie 3 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie za zgod¹
Rady Miasta.
12. Je¿eli w budynkach zosta³ sprzedany chocia¿by jeden lokal wraz z udzia³em we wspó³w³asnoci gruntu, sprzeda¿ pozosta³ych lokali nastêpuje w tej samej
formie.
a) powy¿sze dotyczy tak¿e budynków, w których na
wniosek w³acicieli lokali prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu przekszta³cone zosta³o w prawo
w³asnoci w trybie ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r.
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (Dz. U. Nr 123, poz. 781 z 1997 r. ze zm.)
b) Je¿eli w budynku zosta³ sprzedany jeden lokal wraz
z udzia³em w u¿ytkowaniu wieczystym, sprzeda¿
pozosta³ych lokali nastêpuje w tej samej formie.
13. Koszt wyceny lokalu mieszkalnego dolicza siê do ceny
mieszkania.
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UCHWA£A Nr XXVII/250/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie gminy Tczew.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r.
Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z
1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40,
poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610), Rada Gminy po
zasiêgniêciu opinii sta³ych Komisji Rady uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê, ¿e liczba punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie
mo¿e przekroczyæ 12.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
publikacji i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
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UCHWA£A Nr XXIII/377/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Chojnice.
Na podstawie art. 11 b ust. 3 i 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Chojnice uchwalonym Uchwa³¹
Rady Gminy Nr XVII/176/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w
sprawie przyjêcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Chojnice (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 58, poz. 197) w § 15
dodaje siê:
1) ust. 4 o treci:
Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
a) protoko³y z sesji,
b) protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady,
c) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
d) rejestr uchwa³ Rady Gminy,
e) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
f) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
Dokumenty okrelone od litery a-f udostêpnia siê
po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i Statutu.
2) ust. 5 o treci:
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i jej organów
udostêpnia siê obywatelom w Biurze Rady w dniach
i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
3) ust. 6 o treci:
Z dokumentów okrelonych w § 15 ust. 4 Statutu
obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy wyci¹gi, fotografie lub kopie w obecnoci pracownika Biura Rady.
4) ust. 7 o treci:
Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzo
nych przez siebie notatek, fotografii czy odbitek kse-
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Poz. 24, 25, 26

rograficznych. Odp³atnoæ za wykonanie tych us³ug
okreli odrêbna uchwa³a Rady Gminy.
5) ust. 8 o treci:
Uprawnienia okrelone w ust. 4-8 nie maj¹ zastosowania w razie:
a) podjêcia przez Radê Gminy, Komisjê Rady lub Zarz¹d Gminy uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci na podstawie przepisów prawa,
b) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73 i
74 KPA.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XXIII/378/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia, dla terenu gminy Chojnice, liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 i 42 ust.2
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 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz.
985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), oraz na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastepuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Chojnice limit 45 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Chojnice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XX/16/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bobowo.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
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 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz.
985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w
Bobowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Bobowo stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XX/34/96 Rady Gminy w Bobowie z dnia 14
listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowo (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1997 r.
Nr 58, poz. 190 zm. z 1998 r. Nr 81, poz. 417 i w Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr 110, poz. 1012) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) wprowadza siê Rozdzia³ VI o treci:
ROZDZIA£ VI
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du
§ 52
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 53
Dokumenty wymienione w § 52 ust. 1 udostêpnia siê
w sekretariacie Urzêdu Gminy przez pracownika zajmuj¹cego siê obs³ug¹ Rady i jej organów, w dniach pracy
Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 54
1. Z dokumentów wymienionych w § 52 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 55
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 52 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
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2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1
a) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  0,30 z³ za
stronê,
b) za uwierzytelnienie notatki lub fotografii wg stawki
obowi¹zuj¹cej przy op³acie skarbowej od powiadczeñ zgodnoci duplikatów, odpisów, wyci¹gów,
wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej,
4. Za przes³anie przesy³k¹ pocztow¹ kopii dokumentów
lub danych pobiera siê op³aty w wysokoci ustalonej
w cenniku us³ug pocztowych Poczty Polskiej S.A. za
przesy³ki listowe, zwiêkszone o 2 z³.
§ 56
Uprawnienia okrelone w § 52  55 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego,
2) Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe otrzymuje oznaczenie jako Rozdzia³ VII a odpowiednie § 52  55 jako
§ 57  60.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Berent

27
UCHWA£A Nr XXX/169/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

1) W § 12 ust. 2 skrela siê pkt 5, 6, 7.
2) Do § 32 Statutu Gminy dodaje siê ust. 3 o brzmieniu:
Posiedzenia komisji sta³ych Rady Gminy s¹ jawne.
Osoby nie bêd¹ce cz³onkami mog¹ zabieraæ g³os w
dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3) Wprowadza siê § 26a o brzmieniu:
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów Rady Gminy, Zarz¹du Gminy oraz komisji, w szczególnoci
protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmo-wanych przez te organy.
2. Udostêpnienie dokumentów organów gminy oraz
komisji mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ
gminy, b¹d komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym datê posiedzenia organu (komisji);
b) przedstawi o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje;
c) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê posiadania tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie
naruszy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹, b¹d nie podlega ograniczeniu jawnoci lub
jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych przepisów.
3. Udostêpnienie protoko³ów mo¿e nast¹piæ nie wczeniej
ni¿ w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady
Gminy, Zarz¹du Gminy lub Komisji.
4. Udostêpnienie uchwa³ nastêpuje niezw³ocznie po ich
og³oszeniu.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 2 bêd¹ rozpatrywane
w trybie okrelonym w KPA.
6. Za wykonanie kopii dokumentów pobiera siê op³atê w
wysokoci równej kosztom eksploatacji kserokopiarki.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 i art. 42 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
1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), w
zwi¹zku z art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o
administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora
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UCHWA£A Nr XXX/171/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu w miejscu
sprzeda¿y
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pó. zm.) Rada
Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Wprowadza siê zmiany do Statutu Gminy Dziemiany
uchwalonego uchwa³¹ Nr XXIII/111/96 z dnia 14 czerwca
1996 r. polegaj¹ce na:

Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 4.
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy
Rady Gmny
M. Podpora
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UCHWA£A Nr 287/XXXIV/2001
Rady Miasta Malborka
z dnia 5 lipca 2001 r.

4.

5.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemys³owej PIASKI II w Malborku.
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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141,
poz. 943 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) jednolity tekst (Dz. U.
Nr 15, poz. 139 z dnia 22 stycznia 1999 r. a tak¿e uchwa³y
Nr 56/VIII/99 Rady Miasta Malborka z dnia 29 kwietnia
1999 r. Rada Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:

6.

7.

8.

9.

ROZDZIA£ I
Ustalenia podstawowe
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemys³owej PIASKI II w MALBORKU stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka, uchwalonego uchwa³¹ Miejskiej Rady Narodowej Nr X/50/89 z dnia 30 padziernika 1989 r. og³oszonego w Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 13, poz. 84 z 1990 r.
2. Integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y stanowi rysunek
planu nr 1  plansza podstawowa w skali 1:1000, obowi¹zuj¹ca w zakresie okrelonym w uchwale i na rysunku planu.
3. Teren objêty ustaleniami w niniejszej uchwale ograniczony jest:
 od po³udnia i zachodu zewnêtrzn¹ granic¹ terenów
kolejowych PKP,
 od pó³nocy drog¹ krajow¹ Nr 22 w ci¹gu Al. Wojska
Polskiego,
 od wschodu ul. Piaskow¹.
§2
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1. Przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ

10.

11.
12.
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przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych.
Rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
Dzia³alnoci gospodarczej  nale¿y przez to rozumieæ
szeroko pojêty wachlarz us³ug, wytwórczoci, produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej.
Uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ zespó³ negatywnych bodców (bêd¹cych skutkiem okrelonej
dzia³alnoci) pogarszaj¹cych warunki ¿ycia mieszkañców poprzez obni¿enie standardów rodowiska przyrodniczego.
Ograniczeniu uci¹¿liwoci  oznacza to, ¿e zasiêg
uci¹¿liwoci dla rodowiska bêd¹cy skutkiem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Linii rozgraniczaj¹cej przestrzenie publiczne  rozumieæ przez to nale¿y niezbêdne zagospodarowanie
terenu pod drogi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi takie jak chodniki, cie¿ki rowerowe, zieleñce, a tak¿e tereny zieleni miejskiej.
Obowi¹zuj¹cej linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nym
sposobie u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ granicê nieprzekraczaln¹ dla terenów o jednorodnym
przeznaczeniu.
Obowi¹zuj¹cej linii rozgraniczaj¹cej tereny o tym samym sposobie u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ ustalone wewnêtrzne podzia³y terenu na dzia³ki
o jednorodnym przeznaczeniu.
Orientacyjnej linii rozgraniczaj¹cej tereny o tym samym sposobie u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ, ¿e dopuszczalna jest korekta linii podzia³u terenu, je¿eli wynika to z konkretnych potrzeb zagospodarowania dzia³ki i nie zmieni w zasadniczy sposób
ustalonego podzia³u.
Ustalonej linii zabudowy  oznacza obowi¹zuj¹c¹ frontow¹ liniê zabudowy, dopuszcza siê wysuniêcie poza
liniê do 1,5 m linii schodów, ganku, zadaszenia i innych drobnych elementów elewacji budynku.
Nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê
zabudowy, której nie mo¿na przekroczyæ, a która okrela teren pod zabudowê wewn¹trz dzia³ki.
Akcencie architektonicznym  oznacza to wymagane
planem wyró¿nienie architektoniczne naro¿nika budynku stanowi¹ce o charakterze miejsca.
§3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Stworzenie warunków prawnych dla wtórnego zagospodarowania terenów w czêci ju¿ zagospodarowanych, w czêci zdegradowanych, w czêci niezabudowanych, znajduj¹cych siê w granicach opracowania.
2. Umo¿liwienie korekty granic terenów oraz ich wtórny
podzia³ w celu zapewnienia dostêpnoci komunikacyjnej a tak¿e funkcjonalne zagospodarowanie obszaru.
3. Umo¿liwienie i u³atwienie skutecznych dzia³añ inwestycyjnych podmiotom dzia³aj¹cym w zakresie ustalonej funkcji.
4. Ustalenie kierunków stopniowego przekszta³cania
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sposobu zagospodarowania terenu tam, gdzie konieczna jest zmiana funkcji.
5. Ustalenie zasad zagospodarowania terenów publicznych wyznaczonych dla pe³nienia funkcji transportowej ruchu drogowego i kolejowego.
6. Ustalenie zasad uzbrojenia terenu.
§4
W strukturze obszaru wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce jednostki urbanistyczne:
1) Jednostkê urbanistyczn¹ W obejmuj¹c¹ teren po³o¿ony w rejonie dworca PKP, przy ul. Dworcowej;
2) Jednostkê urbanistyczn¹ A obejmuj¹c¹ obszar po³o¿ony pomiêdzy Al. Wojska Polskiego a terenem
PKP, a tak¿e w granicy terenów kolejowych PKP wraz
z zabudow¹ mieszkaniow¹ przy ul. Wojska Polskiego od bocznicy kolejowej do wiaduktu nad lini¹ kolejow¹;
3) Jednostkê urbanistyczn¹ B obejmuj¹c¹ teren ograniczony bocznic¹ kolejow¹  Al. Wojska Polskiego 
ul. Koszykow¹  terenem kolejowym PKP;
4) Jednostkê urbanistyczn¹ C ograniczon¹ ul. Koszykow¹, Al. Wojska Polskiego, terenem kolejowym PKP
oraz projektowan¹ ulic¹ lokaln¹ 04 KL i dojazdow¹
012 KD;
5) Jednostkê urbanistyczn¹ D obejmuj¹c¹ teren ograniczony ulic¹ 04 KL i 012 KD, Al. Wojska Polskiego,
terenem kolejowym PKP i ul. Piaskow¹;
6) Jednostkê urbanistyczn¹ O obejmuj¹c¹ tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê krajow¹ i
lokaln¹.
§5
Ustala siê na obszarze objêtym planem:
1. Funkcje g³ówne terenu:
1) funkcja komercyjna w pe³nym zakresie: w sk³ad, której wchodz¹: us³ugi ogólne, us³ugi handlowe, magazyny, sk³ady, hurtownie, produkcja, przetwórczoæ
itp.,
2) funkcja komunikacyjna,
3) funkcja administracyjna,
2. Funkcje dopuszczone:
1) mieszkalna, preferowana us³ugowo-mieszkalna; tak¿e funkcja us³ug kultury.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie:
1. Obs³ugi komunikacyjnej terenu, polegaj¹cej na ustaleniu funkcji dróg istniej¹cych i projektowanych, z których:
1) ulice g³ówne przeznaczone s¹ dla ruchu przelotowego, z wy³¹czeniem bezporedniej obs³ugi terenu
gdzie obs³uga terenu przyleg³ego przewidziana jest
poprzez drogi lokalne po³¹czone z drog¹ g³ówn¹ oraz
ulice dojazdowe i wewnêtrzne,
2) ulice lokalne przeznaczone s¹ dla obs³ugi ruchu lokalnego a tak¿e bezporedniej obs³ugi terenu,
3) ulice wewnêtrzne i dojazdowe przeznaczone s¹ do
bezporedniej obs³ugi terenu.
2. Uzbrojenie obszaru w systemy infrastruktury technicznej, w tym:
1) pe³ne zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci miejskiej,
2) pe³ne zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,

3) odprowadzenie cieków sanitarnych za porednictwem sieci miejskiej na oczyszczalniê cieków w
Malborku,
4) odprowadzenie wód opadowych ze wszystkich ulic,
placów i parkingów do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, które przed odprowadzeniem do odbiornika musz¹ byæ podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
5) zabezpieczenie pe³nej dostêpnoci do gazu przewodowego z miejskiej sieci rozdzielczej,
6) zabezpieczenie pe³nej dostêpnoci do energii cieplnej z miejskiej sieci ciep³owniczej,
7) likwidacja kot³owni znajduj¹cej siê w jednostce urbanistycznej B,
8) stymulowanie i promowanie wykorzystania, do
ogrzewania obiektów, innych róde³ takich jak: energia elektryczna, gaz itp.,
9) gromadzenie odpadów sta³ych (zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o odpadach i przyjêt¹ polityk¹ miasta
w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych w granicach w³asnoci lub u¿ytkowania terenu, segregacja odpadów w miejscu ich powstawania; odpady
komunalne wywo¿one poprzez s³u¿by wyspecjalizowanych przedsiêbiorstw, do zak³adu utylizacji
odpadów; odpady inne wywo¿one we w³asnym zakresie.
3. Wymagania dotycz¹ce zagospodarowania terenów
objêtych planem:
1) wykonanie dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej
na koszt inwestora, stanowi¹cej podstawê dla posadowienia budynków i rozwi¹zañ technicznych,
2) wykonanie oceny stanu zanieczyszczenia substancjami chemicznymi gruntów i wód gruntowych i stosownie do jej wyników wykonana rekultywacja dla
terenów przeznaczonych na cele u¿ytecznoci publicznej oraz dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej (jednostka A, B, C i D).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do konsekwentnego
prowadzenia procesu rewaloryzacji terenu w celu:
1. Usprawnienia dostêpu komunikacyjnego do terenu
i po³¹czenia go z systemem ogólnomiejskim poprzez:
1) wyznaczenie pasów terenów przeznaczonych dla
celów komunikacyjnych,
2) budowê dróg lokalnych i dojazdowych.
2. Wycofania elementów degraduj¹cych krajobraz i niezgodnych z preferowanymi funkcjami.
3. Zastêpowania sukcesywnie funkcji mieszkaniowej,
funkcj¹ us³ugow¹ lub gospodarcz¹ stosownie do
zapisu.
4. Stymulowania zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z ustaleniami planu.
5. Pozyskiwania nowych inwestorów w celu zagospodarowania terenu.
6. Uzyskania poprawy bezpieczeñstwa ruchu poprzez
ograniczenie wjazdów na tereny przyleg³e do ul.
Wojska Polskiego, realizacjê cie¿ek rowerowych i
chodników.
7. Wprowadzenia zieleni wysokiej i niskiej na parkingach, wzd³u¿ ulic lokalnych oraz tam gdzie mo¿liwe,
tak¿e wzd³u¿ ulic dojazdowych.
8. Wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych.
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ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§8
JEDNOSTKA URBANISTYCZNA A
Karta terenu A1  ZP

1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 1  ZP
2. Powierzchnia terenu: w ha 0, 0958
3. Przeznaczenie, funkcja:
 teren zieleni parkowej.
4. Zasady zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 teren ogólnodostêpny, rekreacyjny,
 na ca³ej dzia³ce nale¿y wprowadziæ zieleñ o zró¿nicowanym pokroju i kolorystyce oraz gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 Zgodnie z przepisami szczególnymi drzewa i krzewy mog¹ byæ sytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 15, 0 m od osi toru skrajnego;
 Sposób zagospodarowania terenu zieleni¹ wymaga uzgodnienia z zarz¹dem kolei
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:

6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 projektowana zieleñ wysoka i niska.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 ograniczenia  nie dopuszcza siê prowadzenia przez
teren infrastruktury napowietrznej i podziemnej.
Karta Terenu A2  S U/KS
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 2  S U/KS
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,0958 = 0, 10 ha
3. Przeznaczenie, funkcja:
Teren us³ug. Wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska)  handel detaliczny i hurtowy, gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe, biura instytucji, przedsiêbiorstw i
firm komercyjnych a tak¿e us³ug i zaplecza motoryzacyjnego oraz inne na zasadzie analogii do w. w.
4. Zasady zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 wymagana korekta granic dzia³ki (wymagane wydzielenie z dzia³ki terenem zwi¹zanego z projektowanym przejciem pod torowiskiem oraz z poszerzeniem trasy drogowej GP)
 istniej¹ca zabudowa gospodarczo  gara¿owa do likwidacji;
 intensywnoæ zabudowy  maksymalnie do 0, 90;
 dopuszczalny% zabudowy maksymalnie do 50%;
 wysokoæ zabudowy maksymalnie do 2 i pó³ kondygnacji;
 linie zabudowy od strony torowiska zgodnie z przepisami szczególnymi, od pozosta³ych stron zgodnie
z rysunkiem planu;
 ewentualna infrastruktura podziemna zwi¹zana z
funkcjonowaniem dotychczasowego przeznaczenia
terenu do przebudowy w uzgodnieniu z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie inwestycji dla obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ w s¹-
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siedztwie linii kolejowej nale¿y uzgodniæ z zarz¹dem
kolei w tym:
 na etapie wszczêcia postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powiadomiæ PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 na etapie projektowania obiektów, budowli i innych
urz¹dzeñ j. w. wyst¹piæ do PKP  Zak³adu Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie warunków
technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektów, budowli j. w.
uzgodnienie z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) do terenu z ulicy lokalnej,
 parkingi  realizowaæ w iloci 5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 5 miejsc na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zachowanie istniej¹cego starodrzewu (5 lip),
 urz¹dzenie zieleni w formie drzew i krzewów w s¹siedztwie linii kolejowej wymaga uzgodnienia z PKP
 Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku.
Drzewa i krzewy na gruntach w s¹siedztwie linii kolejowej mog¹ byæ sytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 15 m. od osi skrajnego toru kolejowego.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP, wzglêdnie sieci w
gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni 
do miejskiej kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczn¹ z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej, komórkowej oraz systemu w³asnego PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich, natomiast unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we
w³asnym zakresie.
Karta terenu A3  U
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 3  U
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,157
3. Przeznaczenie, funkcja:
Teren us³ug. Wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska)  handel detaliczny i hurtowy, gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe, biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych, oraz inne
na zasadzie analogii do ww.
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4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 teren obejmuje istniej¹c¹ zabudowê  dwa segmenty
bud. II-kondygnacyjnego wykorzystanego na cele
biurowo  handlowe i jeden segment budynku jednokondygnacyjnego z kot³owni¹ i warsztatem napraw dla obs³ugi przewozów masowych wiadcz¹cych przez PKP,
 wskazana nadbudowa budynków dwukondygnacyjnych o poddasze z wysokim dachem z pokryciem
ceramicznym, oraz nadbudowa segmentu jednokondygnacyjnego o 1,5 kondygnacji z poddaszem z pokryciem ceramicznym,
 intensywnoæ zabudowy terenu po nadbudowie
~1,40,
 nie ma mo¿liwoci zwiêkszenia zabudowy terenu 
dopuszczalny procent zabudowy zosta³ przekroczony (~57%);
 projekt zmiany sposobu u¿ytkowania terenu i projekt rozbudowy ze wzglêdu na s¹siedztwo z linia
kolejowa wymaga uzgodnienia z zarz¹dem kolei tym:
 na etapie wszczêcia postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powiadomiæ PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku:
 na etapie projektowania obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ j. w. wyst¹piæ do PKP  Zak³adu
Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie
warunków technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektów, budowli j. w.
uzgodnienie z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku
 w ramach modernizacji obiektu zabezpieczyæ dla
osób korzystaj¹cych z us³ug i parkingu w s¹siedztwie niezbêdne pomieszczenia sanitarne.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêpnoæ ko³owa z ulicy o charakterze lokalnym,
 parkingi; (dla potrzeb zabudowy realizowaæ poza terenem dzia³ki), w iloci 5 miejsc na 10 zatrudnionych
oraz 2-5 miejsc na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wzd³u¿ torowiska wprowadziæ zieleñ urz¹dzona z
przewag¹ zieleni zimozielonej. Zgodnie z przepisami szczególnymi drzewa i krzewy na gruntach po³o¿onych w s¹siedztwie linii kolejowej mog¹ byæ
sytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 15 m. od
osi skrajnego toru kolejowego  st¹d projekt zieleni uzgodniæ z zarz¹dem kolei;
 teren wyposa¿yæ w urz¹dzenia do gromadzenia segregowanych odpadów.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP wzglêdnie sieci w
gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
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 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem mo¿liwoci odprowadzenia do wód powierzchniowych po podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej
wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczn¹ z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej, komórkowej oraz systemu w³asnego
PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich, unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we w³asnym zakresie.
Karta terenu A4  KS
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 4  KS
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,05
3. Przeznaczenie, funkcja: Urz¹dzenia obs³ugi transportu.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 teren w przewa¿aj¹cej czêci jest utwardzony p³ytami
betonowymi. Mimo sprywatyzowania teren powinien
byæ wykorzystany jako parking na samochody osobowe i dostawcze zwi¹zane z funkcjonowaniem zabudowy na terenach A2 U/KS, A3  U, A5  U, A6-G,
A7U/KS;
 projekt zagospodarowania terenu (³¹cznie z terenami przyleg³ymi) wymaga uzgodnienia z zarz¹dem
kolei.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêpnoæ komunikacyjna z ulicy dojazdowej 015 KD
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 obowi¹zuje utrzymanie sprawnoci urz¹dzeñ s³u¿¹cych do utrzymania bezpieczeñstwa przed specjalnymi zagro¿eniami;
 wprowadzenie zieleni towarzysz¹cej postoju zgodnie z przepisami szczególnymi wzglêdem linii kolejowej w s¹siedztwie;
 w myl przepisów w s¹siedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mog¹ byæ sytuowane w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ 15 m od osi skrajnego toru kolejowego.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 owietlenie terenu,
 odprowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej,
 wyposa¿enie terenu w w-c.
Karta terenu A 5 -U
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 5  U
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,07.
3. Przeznaczenie, funkcja:
Teren us³ug. Wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska)  handel
detaliczny, hurtowy, gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe, biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych oraz inne funkcje na zasadzie analogii do ww. 
eliminowana z terenu funkcja mieszkaniowa.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
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 podzia³ terenu  wymagana korekta podzia³u geodezyjnego wykonanego celem sprywatyzowania
terenu zgodnie z rysunkiem planu,
 istniej¹ca zabudowa do wykorzystania,
 intensywnoæ zabudowy  maks. do 0,85,
 dopuszczalny% zabudowy  maks. do 35%,
 wysokoæ zabudowy projektowanej  do  21/2 kondygnacji (poddasze u¿ytkowe), pokrycie ceramiczne,
 linie zabudowy wzglêdem bocznic kolejowych do
uzgodnienia z zarz¹dem kolei w tym z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wszczêciu postêpowania o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 na etapie projektowania (modernizacji i rozbudowy)
wyst¹piæ do z PKP  Zak³adu Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie warunków technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektu, budowli b¹d urz¹dzeñ w s¹siedztwie linii kolejowej wymaga uzgodnienia z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku;
 zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie inwestycji dla obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ w s¹siedztwie linii kolejowej nale¿y uzgodniæ z zarz¹dem
kolei z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dojazd z ulicy lokalnej,
 parkingi  dla potrzeb zabudowy zapewniæ w iloci:
5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na
100 m2 pow. u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zachowanie istniej¹cego starodrzewu,
 zagospodarowanie terenu zieleni¹ ze wzglêdu na s¹siedztwo linii kolejowej wymaga uzgodnienia z zarz¹dem kolei;
 w myl przepisów szczególnych na terenie w s¹siedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mog¹ byæ
sytuowane w odleg³oci nie mniejszej 15 m od osi
skrajnego toru kolejowego.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP, wzglêdnie sieci w
gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem mo¿liwoci odprowadzania do wód powierzchniowych po podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczn¹ z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej, komórkowej oraz systemu w³asnego
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PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich, natomiast unieszkodliwianie
i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we w³asnym zakresie.
Karta terenu A 6  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 6  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,0125.
3. Przeznaczenie, funkcja:
Teren dzia³alnoci gospodarczej.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³ terenu: zachowuje siê teren wagi samochodowej zgodnie z dotychczasowym wydzieleniem,
 zachowuje siê funkcjonowanie wagi samochodowej
jak dotychczas dla potrzeb obs³ugi przewozów towarów masowych na PKP,
 niezbêdny teren zwi¹zany z wjazdem na wagê i wyjazd z wagi zapewnia siê w ci¹gu drogi o znaczeniu
lokalnym.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp z ulicy dojazdowej.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 istniej¹ce sieci utrzymaæ w dobrym stanie technicznym.
Karta terenu A 7  U/KS
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 7  U/KS
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,196
3. Przeznaczenie, funkcja:
Teren us³ug. Wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska)  handel detaliczny, hurtowy gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe, biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych a tak¿e us³ugi
zaplecza motoryzacyjnego oraz inne na zasadzie analogii do ww.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalny podzia³ terenu na dzia³ki budowlane,
 istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa (budynek 1-kondygnacyjny z poddaszem u¿ytkowym i budynek 2
kondygnacyjny z poddaszem u¿ytkowym) zasiedlona 7 rodzinami do likwidacji,
 projektowana intensywnoæ zabudowy  maks. do
1,10,
 dopuszczalny% zabudowy  maks. do 45%,
 projektowana wysokoæ zabudowy  maks. do 21/2
kondygnacji (z poddaszem u¿ytkowym i pokryciem
ceramicznym),
 dopuszczalna funkcja mieszkaniowa jako uzupe³niaj¹ca integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹;
 linia zabudowy: jako nieprzekraczalna od trasy drogowej i dróg lokalnych zgodnie z rysunkiem planu,
linia zabudowy od terenów kolejowych do uzgodnienia z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku;
 projekt zagospodarowania oraz przygotowanie inwestycji dla obiektów i budowli i innych urz¹dzeñ w
s¹siedztwie linii kolejowej nale¿y ka¿dorazowo
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uzgodniæ z zarz¹dem kolei tym:
 na etapie wszczêcia postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powiadomiæ PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 na etapie projektowania obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ j. w. wyst¹piæ do PKP  Zak³adu
Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie
warunków technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektów, budowli j. w.
uzgodnienie z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 wykonanie robót ziemnych w odleg³oci od 4 
20 m od granicy obszaru kolejowego powinno byæ
ka¿dorazowo uzgodnione z zarz¹dem kolei z PKP
 Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dojazd do terenu od strony drogi lokalnej,
 dostêp pieszy od strony trasy i drogi lokalnej,
 parkingi realizowaæ w granicach dzia³ki w iloci: 5 
10 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 5  10 miejsc na
100 m2 pow. u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewaga zieleni zimozielonej w formie drzew i krzewów.
 do trenów kolejowych dodaæ drzewa i krzewy sytuowaæ zgodnie z przepisami szczególnymi t.j. nie
mniejszej ni¿ 15 m od osi skrajnego toru kolejowego.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP, wzglêdnie sieci w
gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej oraz systemu
w³asnego PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu A 8  KS
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 8  KS
2. Powierzchnia terenu: w ha  0,105
3. Przeznaczenie, funkcja:
Urz¹dzenie obs³ugi transportu drogowego (parking na
samochody osobowe i dostawcze) dla osób zatrudnionych w us³ugach oraz korzystaj¹cych z us³ug. Obs³uga terenów A3  U, A5  U i A7  U, a tak¿e osób
korzystaj¹cych z us³ug przewozu towarów masowych
(PKP).
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towania zabudowy:
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 podzia³ terenu; dzia³ka parkingu do wydzielenia po
likwidacji koz³ów odbojowych na bocznicach od nr
31  49,
 udzia³ terenów biologicznie czynnej min. 10% powierzchnia ogólnej dzia³ki, obowi¹zuje wprowadzenie nasadzeñ zieleni wysokiej i redniowysokiej.
 obowi¹zuje utrzymanie sprawnoci urz¹dzeñ s³u¿¹cych do utrzymania bezpieczeñstwa przed specjalnymi zagro¿eniami.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 z ulicy dojazdowej,
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 owietlenie terenu,
 odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej.
Karta terenu A9  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 9  G (A9G1 + A9-G2 + A9-G3)
2. Powierzchnia terenu: w ha 1,73
3. Przeznaczenie, funkcja:
Gospodarcza szeroko pojêta, w tym magazynowa, produkcyjna i us³ugowa z wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 dopuszczalne podzia³y terenu pod warunkiem, ¿e nie
zmieni¹ one zasad zagospodarowania terenu;
 istniej¹ca zabudowa barakowa oraz sk³adowisko wêgla opa³owego wraz z wag¹ wozow¹ do likwidacji,
 intensywnoæ zabudowy  maks. do 0,30,
 wysokoæ zabudowy  obiektów magazynowo-produkcyjnych jako jednokondygnacyjna, zabudowy
socjalno  administracyjnej do trzech kondygnacji,
 eksponowane elewacje obiektów  z ka¿dej strony
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Od strony trasy drogowej GP w linii
budynku trafostacji PKP i od strony torowiska PKP 
20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego;
 wykorzystanie terenu po³o¿onego miêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów PKP (przebiegaj¹c¹ w odleg³oci 6, 5 m od osi bocznicy, a lini¹ zabudowy 20,0 m
od osi torowiska) do uzgodnienia z PKP  Zak³adem
Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie inwestycji dla obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ w s¹siedztwie linii kolejowej nale¿y uzgodniæ z zarz¹dem
kolei tym:
 na etapie wszczêcia postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powiadomiæ PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 na etapie projektowania obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ j.w. wyst¹piæ do PKP  Zak³adu Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie warunków technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektów, budowli j.w.
uzgodnienie z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kole-
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jowej w Gdañsku.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) z ulicy o charakterze lokalnym;
 na terenie dzia³ki realizowaæ parkingi na samochody osobowe i dostawcze dla osób zatrudnionych i
korzystaj¹cych z us³ug w iloci 2  5 miejsc na 10
zatrudnionych i korzystaj¹cych z us³ug w iloci 2  5
miejsc na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów
us³ugowych i produkcyjnych
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 na terenach wolnych od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych realizowaæ zieleñ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej w formie drzew i krzewów,
 parkingi projektowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹;
 zgodnie z przepisami szczególnymi drzewa i krzewy
mog¹ byæ sytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¹
15, 0 m od osi skrajnego toru kolejowego.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP, wzglêdnie sieci w
gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej, komórkowej
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich, natomiast unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we
w³asnym zakresie.
Karta terenu A10  EE
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 10  EE
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,139
3. Przeznaczenie, funkcja:
Energetyka: stacja transformatorowa, zwi¹zana z funkcjonowaniem terenów kolejowych PKP, oraz dla zasilenia inwestycji na terenach organizowanych po likwidacji torowisk i bocznic kolejowych.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³ terenu: regulacje terenu od strony trasy drogowej oraz od strony wschodniej zgodnie z rysunkiem planu,
 dopuszczalna korekta granicy dzia³ki od strony zachodniej,
 adaptowana istniej¹ca zabudowa,
 dopuszczalna rozbudowa stacji od strony wschodniej i zachodniej,
 nieprzekraczalna linia zabudowy od strony trasy drogowej po obrysie budynku stacji.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp do terenu od strony ulicy lokalnej jako bez-
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poredni lub poprzez teren parkingu.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 w obrêbie terenu dzia³ki utrzymanie zieleni redniowysokiej i wysokiej, z zachowaniem wymaganych
odleg³oci od tras sieci, jako zieleni urz¹dzonej z
przewag¹ zieleni zimozielonej.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 obs³uga in¿ynieryjna terenu jak dotychczas na zasadach okrelonych przez PKP.
Karta Terenu A 11  KS
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 11  KS
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,0936 » 0,09
3. Przeznaczenie, funkcja:
Urz¹dzenie obs³ugi transportu drogowego  parkingi
na samochody osobowe i dostawcze dla us³ug oraz
dzia³alnoci gospodarczej,
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³ terenu  wymagana regulacja granic dzia³ki,
na której zlokalizowana jest trafostacja PKP, przebudowa dojazdu do terenu PKP, wymagana likwidacja
wagi wozowej zwi¹zanej ze sprzeda¿¹ wêgla opa³owego,
 projektowanie miejsc postojowych wymaga uwzglêdnienia zadrzewieñ istniej¹cych,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min 10% powierzchni ogólnej terenu.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 z ulicy dojazdowej
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 drzewostan istniej¹cy podlega ochronie,
 obowi¹zuje wprowadzenie nasadzeñ zieleni wysokiej i redniowysokiej,
 obowi¹zuje utrzymanie sprawnoci urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zapewnienia bezpieczeñstwa przed specjalnymi zagro¿eniami.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 owietlenie terenu,
 odprowadzenie wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Karta terenu A12  U/M
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 12  U/M
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,329.
3. Przeznaczenie, funkcja:
Us³ugowo-mieszkaniowa. Wskazana modernizacja poziomów parterów istniej¹cych obiektów mieszkalnych
na funkcjê us³ugow¹ (handel, rzemios³o, siedziby firm
i instytucji).
Nie dopuszcza siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych dla zabudowy mieszkaniowej.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³ terenu; dotychczasowe wydzielenie geodezyjne obiektów celem ich sprywatyzowania, ze
wzglêdu na nie wy³¹czenie niezbêdnych powierzchni zwi¹zanych z poszerzeniem pasa drogowego trasy GP (ul. Al. Wojska Polskiego)  do przekszta³cenia; dopuszcza siê inny podzia³ wewnêtrzny terenu
pod warunkiem, i¿ nie utrudni on zagospodarowania terenu,
 istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa o wysokoci 2,5
kondygnacji i 3 kondygnacji do zachowania w do-
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tychczasowych gabarytach; dopuszczalna ich rozbudowa (w parterach od strony po³udniowej, na g³êbokoci do 3 m) w formie wykuszy, celem poprawy
funkcjonalnoci obiektów,
 dopuszczalna rozbudowa obiektów w wiêkszym zakresie (od strony po³udniowej) po zmianie zabudowy na cele us³ugowe,
 intensywnoæ zabudowy  maks. do 0,40,
 udzia³ powierzchni zabudowanej maks. 20%,
 udzia³ terenów biologicznie czynnych min. 30% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 linie zabudowy od strony bocznicy kolejowej zgodnie z przepisami specjalnymi (min. 20 m od osi torowiska),
 linie zabudowy od strony ulic lokalnych zgodnie z
warunkami technicznymi,
 linia zabudowy od strony trasy drogowej  jako nieprzekraczalna  w linii istniej¹cych budynków.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) z ulicy lokalnej;
 parkingi (gara¿e) realizowaæ na terenach dzia³ek w
iloci: min. 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz 5 miejsc
na 10 zatrudnionych w us³ugach, a tak¿e 5 miejsc
na 100 m2 pow. u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 ochronie podlega istniej¹cy drzewostan,
 utrzymywaæ zwarty drzewostan od strony bocznicy
kolejowej i od strony trasy drogowej (GP),
 dla mieszkañców tych obiektów wykonaæ plac rekreacyjny od strony po³udniowej.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci nn, pozostaj¹cej w gestii EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej,
 zaopatrzenie w gaz dla potrzeb bytowych z sieci gazu
ziemnego niskiego cinienia,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu A13  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): A 13  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 1,127.
3. Przeznaczenie, funkcja:
Gospodarcza szeroko pojêta, w tym magazynowa, produkcyjna i us³ugowa z wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu; istniej¹cy podzia³ geodezyjny trenów bêd¹cych w administracji wojskowej  do przekszta³cenia zgodnie z rysunkiem planu,
 dopuszcza siê dalsze podzia³y wewnêtrzne terenu
pod warunkiem, ¿e nie zmieni¹ i nie utrudni¹ one
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zasad zagospodarowania,
 istniej¹ca zabudowa PKP do likwidacji,
 istniej¹ce bocznice kolejowe PKP do wykorzystania
lub likwidacji w uzgodnieniu z zarz¹dem kolei;
 wysokoæ zabudowy dla: obiektów magazynowoprodukcyjnych do 2 kondygnacji, obiektów biurowo-administracyjnych do 3 kondygnacji,
 intensywnoæ zabudowy  maks. do 0,35,
 udzia³ powierzchni zabudowanej maks. do 30%,
 linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w tym
od terenów kolejowych  zgodnie z przepisami szczególnymi t. j. 20, 0 m. od osi i szlaku kolejowego
 eksponowane elewacje obiektów i budowli  z ka¿dej strony;
 utrudnieniem zabudowy mo¿e byæ istniej¹ca infrastruktura podziemna zwi¹zana z funkcjonowaniem
PKP, której przebudowa nale¿y uzgodniæ z zarz¹dem
kolei;
 wykorzystanie trenu po³o¿onego miêdzy granic¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny kolejowe a lini¹ zabudowy w
uzgodnieniu z zarz¹dem kolei;
 zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie inwestycji dla obiektów i innych urz¹dzeñ w s¹siedztwie
linii nale¿y uzgodniæ z zarz¹dem kolei w tym:
 powiadomiæ z PKP Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wszczêciu postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
uzgodniæ z PKP Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 na etapie projektowania i inwestycji (obiektów i
budowli i innych urz¹dzeñ) wyst¹piæ do z PKP Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o
wydanie warunkowa technicznych;
 projekt wykonawczy dla w. w. obiektów, budowli
i urz¹dzeñ uzgodniæ z PKP Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy z ulic o charakterze lokalnym;
 parkingi realizowaæ, na samochody osobowe i dostawcze, w iloci: 2-5 miejsc na 10 zatrudnionych, a
tak¿e 2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej obiektów us³ugowych i produkcyjnych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zgodnie z przepisami szczególnymi drzewa i krzewy
mog¹ byæ sytuowane nie bli¿ej ni¿ 15, 0 m. od osi
skrajnego toru kolejowego.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn lub SN pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych.
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz ziem-
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ny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z systemu telefonii przewodowej
i/ lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich, natomiast unieszkodliwianie
i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we w³asnym zakresie.
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tarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej,
 zaopatrzenie w gaz dla potrzeb bytowych z sieci gazu
ziemnego niskiego cinienia,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich.

Karta terenu B1  U/M
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B 1  U/ M
2. Powierzchnia terenu: 0,178 ha
3. Przeznaczenie, funkcja:
Funkcja us³ugowo  mieszkaniowa;
 modernizacja parterów istniej¹cych obiektów z przeznaczeniem ich na funkcjê us³ugow¹ (handel, rzemios³o, siedziby firm i us³ug); docelowo d¹¿yæ nale¿y do przekszta³cenia ca³ej zabudowy na cele us³ugowe,
 dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ na wy¿szych
kondygnacjach integralnie zwi¹zan¹ z dzia³alnoci¹.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 dopuszczalny podzia³ wewnêtrzny terenu pod warunkiem, ¿e nie utrudni zagospodarowania i zabudowy terenu,
 istniej¹ca zabudowa przy ulicy Al. Wojska Polskiego
do zachowania pod wzglêdem gabarytowym i wystroju,
 dopuszczalna rozbudowa obiektów w kierunku po³udniowym, o wysokoci do dwóch kondygnacji z
poddaszem u¿ytkowym, integralnie zwi¹zana z zabudow¹ istniej¹c¹,
 nieprzekraczalna linia zabudowy od strony Al. Wojska Polskiego w linii istniej¹cej zabudowy.
 dopuszczalny procent zabudowy  33%,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 20%
ca³kowitej powierzchni dzia³ki,
 intensywnoæ zabudowy maksymalnie 0,80 (³¹cznie
z zabudow¹ gara¿ow¹).
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp do terenu z ulicy o charakterze lokalnym (od
strony po³udniowej),
 parkingi; na terenie dzia³ki parkingi realizowaæ dla
potrzeb mieszkaniowych w iloci  1 miejsce na 1
mieszkanie, dla us³ug (dzia³alnoci us³ugowej) zapewniæ parkingi na terenie dzia³ki lub terenach ogólnodostêpnych w iloci 5 miejsc na 10 zatrudnionych
i 2-5 miejsc na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 tereny przydomowe od strony trasy drogowej wschodniej i zachodniej  kszta³towaæ, jako otwarte, wygradzane niskimi murkami nasyconymi zieleni¹ podnosz¹c¹ walory architektoniczne zabudowy.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sani-

Karta terenu B2  U
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B2  U
2. Powierzchnia terenu: 0,225 ha
3. Przeznaczenie, funkcja:
Funkcja us³ugowa  wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za
wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) -handel detaliczny,
hurtowy, gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe, biura
instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych oraz
inne na zasadzie do w/w.
 Eliminowane z terenu funkcji us³ug zdrowia (apteki i
przychodni) jako obiektów wymagaj¹cych wyciszenia i powi¹zania z zabudow¹ mieszkaniow¹.
 Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa jako uzupe³niaj¹ca, integralnie zwi¹zana z funkcj¹ wiod¹c¹.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 intensywnoæ zabudowy maksymalnie do 1.00,
 wielkoæ zabudowanego terenu maksymalnie 40%,
 wysokoæ zabudowy  istniej¹cej i projektowanej do
21/2 kondygnacji,
 wymagana modernizacja istniej¹cego obiektu pod
wzglêdem funkcjonalnym i budowlano  technicznym (wymiana schodów, stropów, wiêby dachowej, wzglêdnie docieplenia pokrycia dachowego,
stolarki oraz instalacji),
 nowa zabudowa nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej w zakresie formy budynku licowania cian i
pokrycia dachowego (ceramicznego).
 nie przekraczalna linia zabudowy  wg rys. planu,
od strony trasy drogowej w linii rozgraniczenia terenu i po linii budynku przychodni.
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min.15%
ogólnej powierzchni dzia³ki.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) z ulicy o charakterze lokalnym (od strony po³udniowej),
 dojcia do obiektu od strony ulicy Wojska Polskiego
i ulicy dojazdowej,
 parkingi  na terenach dzia³ki zapewniæ parkingi dla
funkcji mieszkalnej w iloci 1 miejsce na mieszkanie, dla funkcji us³ugowej w iloci: 5 miejsc na 10
zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 w obrêbie terenu maksymalne zachowanie istniej¹cego starodrzewu,
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
nasycone zieleni¹ urz¹dzon¹ (parkow¹)z przewag¹
zieleni zimozielonej,
 wygrodzenie terenu w formie niskich murków i skalniaków uzupe³nionych krzewami i rolinami wieloletnimi.
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7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej,
 zaopatrzenie w gaz dla potrzeb bytowych z sieci gazu
ziemnego niskiego cinienia,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu B  3G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B  3G
2. Powierzchnia terenu: w ha 2, 163
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza szeroko pojêta w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych,
 eliminowanie z terenu stacji paliw p³ynnych i kot³owni na paliwo sta³e,
 sukcesywne przekszta³canie (zastêpowanie) funkcji
mieszkaniowej funkcja gospodarcz¹.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu  dopuszczalne inne podzia³y wewnêtrzne, lub ³¹czenie dzia³ek i wspólne ich zagospodarowanie w granicach kwarta³u,
 intensywnoæ zabudowy  maks. 0,40,
 dopuszczalny procent zabudowy terenu  maks.
0,30%,
 udzia³ terenów biologicznie czynnej min 15% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy: przemys³owej 1-kondygnacja,
administracyjno-us³ugowej do 3 kondygnacji,
 istniej¹ce obiekty  do rozbiórki lub przekszta³cenia
poprzez modernizacjê,
 obiekty kot³owni lokalnej do przekszta³cenia na inn¹
funkcjê i ewentualne w³¹czenie ich do dzia³ek s¹siednich (dla poprawy ich funkcjonalnoci),
 wymagana przebudowa wjazdów polegaj¹ca na likwidacji wjazdów z ul. Wojska Polskiego oraz w okolicach skrzy¿owania ul. Koszykowej z ul Wojska Polskiego,
 od strony trasy drogowej (GP)  budowa ogrodzeñ
trwa³ych, o du¿ych walorach estetycznych, wygradzaj¹cych a jednoczenie umo¿liwiaj¹cych penetracjê wzrokow¹ w g³¹b terenu dzia³ki; eliminacja ogrodzeñ typu siatka w ramach. Od strony zachodniej
(ulica 07 KL/2) realizowaæ ogrodzenie a¿urowe,
 wymagane oprac. projektów zagospodarowania
terenów dla poszczególnych dzia³ek,
 linie zabudowy zgodne z rys. planu (za³¹cznik graficzny nr 1).
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) do poszczególnych dzia³ek z ulic lokalnych i dojazdowych,
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 parkingi  na terenach poszczególnych dzia³ek realizowaæ parkingi w iloci: min.5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow. U¿ytkowej.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 eliminacja stacji paliw p³ynnych i kot³owni lokalnej
jako obiektów i urz¹dzeñ  powoduj¹cych niszczenie rodowiska, dla przeciwdzia³ania i zapobiegania
szkodliwym wp³ywom na rodowisko, na terenach
wolnych od zabudowy i urz¹dzeñ realizowaæ zieleñ
urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 parkingi i postoje realizowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
 eliminowaæ z terenu (poprzez stopniow¹ wymianê)
topole, zastêpuj¹c je drzewostanem dostosowanym
do funkcji terenu i krajobrazu zgodnie miejscowymi
warunkami siedliskowymi.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu B 4  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B4  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,664
3. Przeznaczenie, funkcja:
Funkcja gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna, magazynowa i us³ugowa z wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska. Teren obejmuje obiekty by³ego przedsiêbiorstwa budowlanego dostosowane na siedzibê Zak³adu Energetycznego.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y; niezbêdna korekta dotychczasowych podzia³ów geodezyjnych celem wydzielenia placu manewrowego, parkingów ogólno dostêpnych i w³aciwych dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych zgodnie z rys. planu;
 wskazane w³¹czenie w teren dzia³ki Zak³adu Energetycznego  obiektu handlowego dla w³aciwego
rozwi¹zania zaplecza warsztatowo  magazynowego,
 wysokoæ zabudowy obiektów administracyjnych do
III kondygnacji,
 dopuszczalny procent zabudowy  do 35%,
 intensywnoæ zabudowy  do 0,60,
 udzia³ terenów biologicznie czynnych min. 15% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 linie zabudowy  istniej¹ce linie zabudowy do zachowania,
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 dopuszczalna rozbudowa, b¹d modernizacja poprzez wymianê obiektów magazynowo  warsztatowych zgodnie z warunkami technicznymi,
 niezbêdne opracowanie projektów zagospodarowania terenu dla poszczególnych dzia³ek.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp drogowy do poszczególnych dzia³ek z ulic o
charakterze lokalnym,
 parkingi; dla potrzeb terenu realizowaæ parkingi w
iloci 5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej (obiektów
us³ugowych i produkcyjnych).
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu
 na terenach wolnych od zabudowy i urz¹dzeñ realizowaæ zieleñ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 eliminowaæ z terenu topole, jako drzewostan niedostosowany do terenów zurbanizowanych, zastêpuj¹c je drzewostanem dostosowanym do funkcji terenu i krajobrazu.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich, natomiast unieszkodliwianie: zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we
w³asnym zakresie.
Karta terenu B 5  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B 5  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 2,52.
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych,
 sukcesywnie zastêpowaæ funkcjê mieszkaniow¹
funkcj¹ zgodn¹ z ustaleniami planu.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 dopuszczalne inne podzia³y wewnêtrzne oraz ³¹czenie dzia³ek,
 wysokoæ zabudowy magazynowo  produkcyjnej
 jako jednokondygnacyjna, us³ugowo  socjalnej
do 3 kondygnacji;
 dopuszczalny procent zabudowy: dla terenów b. poligonu prefabrykacji materia³ów budowlanych 
maks. do 35%, dla terenów zabudowanych dopuszczalny procent zabudowy zosta³ ju¿ przekroczony;
 intensywnoæ zabudowy: dla trenów nowo pozyskanych (b. poligonu)  maksymalnie do 0, 35, dla terenów ju¿ zagospodarowanych  0.80
 istniej¹ca zabudowa by³ego przedsiêbiorstwa do
modernizacji i przekszta³cenia b¹d wymiany;
 wymagana przebudowa ogrodzeñ, wejæ i wjazdów
na tereny poszczególnych dzia³ek w zwi¹zku z prze-
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kszta³ceniem uk³adu komunikacyjnego:
 istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa (przy ul. Koszykowej) do rozbiórki,
 wymagane opracowanie projektów zagospodarowania terenów dla poszczególnych dzia³ek budowlanych w ramach zmiany sposobu u¿ytkowania b¹d
w ramach nowych inwestycji;
 linie zabudowy jak na rys. planu w tym:
 od strony bocznic i szlaku PKP zgodnie z przepisami szczególnymi minimum 20, 0 od osi skrajnego toru kolejowego;
 bocznica kolejowa dla potrzeb do by³ej prefabrykacji materia³ów budowlanych do wykorzystania
wzglêdnie do likwidacji w uzgodnieniu z zarz¹dem
kolei;
 wykorzystanie terenu po³o¿onego miêdzy granic¹ rozgraniczenia rozdzielcz¹ terenów kolejowych
a terenem B 5  G w uzgodnieniu z zarz¹dem kolei;
 zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie inwestycji dla obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ
w s¹siedztwie linii kolejowych nale¿y uzgodniæ z
zarz¹dem kolei w tym:
 powiadomiæ z PKP Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wszczêciu postêpowania
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 warunki zabudowy i zagospodarowania uzgodniæ z PKP Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku;
 na etapie projektowania inwestycji (obiektów,
budowli i innych urz¹dzeñ w s¹siedztwie linii
PKP)  wyst¹piæ do z PKP Zak³adu Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie warunków
technicznych;
 projekt wykonawczy dla w. w. obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ uzgodniæ z PKP Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) do poszczególnych dzia³ek z ulic o charakterze lokalnym,
 parkingi  na terenach poszczególnych dzia³ek realizowaæ parkingi w iloci: 5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 na terenach wolnych od zabudowy i urz¹dzeñ realizowaæ zieleñ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 wzd³u¿ torów PKP realizowaæ pas zieleni ochronnej.
Zieleñ winna byæ zró¿nicowana pokrojowo i kolorystycznie, o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
 drzewa i krzewy mog¹ byæ sytuowane nie bli¿ej ni¿
15, 0 m od osi skrajnego toru kolejowego.
 eliminowaæ z terenu topole, jako drzewostan niedostosowany do funkcji terenu i krajobrazu.
 sukcesywnie zastêpowaæ istniej¹ce topole drzewostanem bardziej dostosowanym do funkcji terenu i
krajobrazu.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z
ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych ujêæ wód
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podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej
wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu B 5 a  U
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B 5 a  U
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,07
3. Przeznaczenie, funkcja:
 us³ugowa, wszelka dzia³alnoæ us³ugowa  biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych, handel detaliczny,
 dopuszczalne rzemios³o nieuci¹¿liwe z wykluczeniem
przeznaczenia terenu pod inwestycje szczególnie
szkodliwe i mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska,
 teren zabudowany budynkami administracyjnymi
by³ego przedsiêbiorstwa budowlanego.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu na dzia³ki budowlane: zachowuje siê
dotychczasowe podzia³y geodezyjne na dwie dzia³ki budowlane, wymagana korekta granic dzia³ki od
strony trasy GP zgodnie z rysunkiem planu;
 wysokoæ zabudowy: zachowuje siê dotychczasow¹ wysokoæ zabudowy (2- i 3-kondygnacyjne);
 dopuszczalny procent zabudowy: nie ma mo¿liwoci zwiêkszenia powierzchni zabudowy terenu; istniej¹ca zabudowa stanowi 52% terenu;
 intensywnoæ zabudowy: zachowuje siê dotychczasow¹ intensywnoæ zabudowy (wynosz¹ca 1,45);
 linie zabudowy jako nieprzekraczalne po obrysach
istniej¹cych obiektów;
 wyeksponowanie zabudowy: z ka¿dej strony.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy)  z ulic o charakterze lokalnym,
 parkingi  na terenie B 5a  U nie ma mo¿liwoci
realizacji parkingów; niezbêdne dla potrzeb terenu
parkingi w iloci 2-5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz
2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug realizowaæ na terenach s¹siednich lub w bezporednim
s¹siedztwie w pasach drogowych ulic o charakterze
lokalnym.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 na terenach wolnych od zabudowy i urz¹dzeñ realizowaæ zieleñ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 wzd³u¿ torowiska bocznicy PKP realizowaæ zieleñ izolacyjn¹ w formie ¿ywop³otu redniowysokiego,
 przebudowê zagospodarowania terenu wykonywaæ
bez sta³ych wygrodzeñ.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
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 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 dostawa energii cieplnej z miejskiej sieci ciep³owniczej (z kot³owni przy by³ym POM); dopuszcza siê
funkcjonowanie istniej¹cych kot³owni gazowych;
 dostawa gazu ziemnego do celów bytowych jak dotychczas wykorzystuj¹c istniej¹c¹ sieæ gazow¹ niskiego cinienia
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami sta³ymi  odpady komunalne segregowane i wywo¿one na sk³adowisko rodkami wyspecjalizowanych przedsiêbiorstw.
Karta terenu B6  KS
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B 6  KS
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,12
3. Przeznaczenie, funkcja:
urz¹dzenia transportu drogowego (parkingi na samochody osobowe, dostawcze, ciê¿arowe).
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 parking ogólnodostêpny
 lokalizacja wc,
 owietlenie terenu,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 10%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
 wprowadzenie zieleni wysokiej.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
dojazd do terenu z ulicy wewnêtrznej powi¹zanej z ulic¹ Koszykow¹.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 obowi¹zuje wprowadzenie nasadzeñ zieleni wysokiej i rednio wysokiej,
 obowi¹zuje utrzymywanie urz¹dzeñ do utrzymywania bezpieczeñstwa przed specjalnymi zagro¿eniami.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich.
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Karta terenu B 7  EE
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B 7  EE
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,01 (120 m2)
3. Przeznaczenie, funkcja:
stacja transformatorowa elektroenergetyczna.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 adaptacja istniej¹cej trafostacjê bêd¹cej w gestii zak³adu energetycznego. Obiekt trafostacjê wbudowany miêdzy budynkami by³ej portierni adaptowanej
na obiekt us³ugowy (ochrony) a budynkiem gospodarczym, adaptowanym na obiekt handlowy,
 wymagana modernizacja elewacji frontowej i jej dostosowanie do otoczenia.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna:
 dostêp do terenu trafostacjê jak dotychczas z drogi
o charakterze dojazdowym.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
Sieæ energetyczna SN i nn.
Karta terenu B 8  EE
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): B 8  EE
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,01 (63m2)
3. Przeznaczenie, funkcja:
stacja transformatorowa elektroenergetyczna.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 zgodnie z przepisami szczegó³owymi dla obiektów
tego typu.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna:
 Dostêp do terenu stacji transformatorowej od projektowanej ulicy lokalnej.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 sieæ energetyczna SN i nn.
§ 11
JEDNOSTKA URBANISTYCZNA C
Karta terenu C 1  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): C 1  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 1,9 (1,114 +0,76)
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych lub pogorszyæ stan rodowiska,
 eliminowaæ z terenu zabudowê mieszkaniow¹
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu  dopuszczalne wewnêtrzne podzia³y; wymagana regulacja granic geodezyjnych ze
wzglêdu na projektowane przeznaczenie i uk³ad komunikacyjny,
 wysokoæ zabudowy przemys³owej: 1 kondygnacja;
us³ugowej  do 2 kondygnacji,
 dopuszczalny procent zabudowy  35%,
 udzia³ terenów biologicznie czynnej min. 15% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa do przekszta³cenia, wzglêdnie do rozbiórki,
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 wymagana modernizacja istniej¹cej zabudowy produkcyjnej (piekarni) i zabudowy us³ugowej (ogrodniczej) w zakresie modernizacji obiektów, wjazdów,
ogrodzeñ, zagospodarowania otoczenia zabudowy,
 niezbêdna rozbiórka zabudowy zbêdnej i w z³ym stanie technicznym,
 wymagana budowa obiektu us³ugowego przy zbiegu ulic Al. Wojska Polskiego i Koszykowej o naro¿niku eksponowanym, stanowi¹cym akcent architektoniczny,
 wymagana budowa ogrodzenia przy piekarni od
strony trasy  o du¿ych walorach estetycznych  wygradzaj¹cego teren i jednoczenie umo¿liwiaj¹cego
penetracjê wzrokow¹ w g³¹b terenu z wykluczeniem
ogrodzeñ typu  siatka w ramach,
 linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 wymagane opracowanie projektów zagospodarowania poszczególnych dzia³ek.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp do dzia³ek z ulic o charakterze lokalnym,
 parkingi  na terenach poszczególnych dzia³ek realizowaæ parkingi w iloci: min. 5 do miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 zachowaæ istniej¹cy starodrzew,
 parkingi realizowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno  miejskich.
Karta terenu C2  ZP
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): C 2  ZP
2. Powierzchnia terenu: ha 0, 433
3. Przeznaczenie, funkcja:
 Zieleñ parkowa.
4. Zasada zagospodarowania terenu:
 zachowanie istniej¹cego ukszta³towania (zani¿enia
terenowego rowem otwartym),
 zakaz osuszania terenu,
 zakaz odprowadzania do rowu wód opadowych (z
terenów zainwestowania bez ich podczyszczenia
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami).
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5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) z ulic o charakterze lokalnym.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wprowadzona zieleñ (urz¹dzona z miejscami wypoczynku) zró¿nicowana pokrojowo i kolorystycznie o
gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 owietlenie terenu z sieci energetycznej nn. pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego.
Karta terenu C3  U/G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): C 3  U/G
2. Powierzchnia terenu: w ha 1,41.
3. Przeznaczenie, funkcja:
us³ugowa szeroko pojêta, w tym magazynowa, tak¿e
us³ugi kultury z wykluczeniem inwestycji szczególnie
szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska 
dopuszczalna funkcja gospodarcza.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 dopuszczalne wewnêtrzne podzia³y pod warunkiem,
¿e nie zmieni¹ one zasad zagospodarowania terenu; wymagana regulacja granic geodezyjnych ze
wzglêdu na projektowane przeznaczenie i uk³ad komunikacyjny,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70,
 dopuszczalny procent zabudowy 35%,
 wysokoæ zabudowy: 2-kondygnacyjna,
 dopuszczalna rozbudowa w kierunku zachodnim i
po³udniowym,
 eksponowane elewacje od strony pó³nocnej, po³udniowej i zachodniej,
 linie zabudowy ustalone w planie, od strony trasy
drogowej (GP) oraz od strony wschodniej, nieprzekraczalne po licu istniej¹cej zabudowy; od stron
pozosta³ych zgodnie z warunkami technicznymi,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
 od strony trasy drogowej budowa wygrodzenia
trwa³ego, o du¿ych walorach estetycznych  wygradzaj¹cego teren, a jednoczenie umo¿liwiaj¹cego
penetracje wzrokow¹ w g³¹b dzia³ki  z wykluczeniem ogrodzenia typu siatka w ramie,
 wymagane opracowanie projektu zagospodarowania terenu w granicach rozgraniczenia terenu.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp drogowy z ulic o charakterze lokalnym, od
strony po³udniowej i wschodniej,
 parkingi  na terenach poszczególnych dzia³ek realizowaæ w iloci: 5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz
2-5 miejsc na 100 m2 pow. us³ugowej i produkcyjnej,
 dopuszczalna realizacja miejsc postojowych w pasach drogowych ulic lokalnych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 parkingi realizowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
 w obrêbie terenu wzd³u¿ granicy od strony zachod-
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niej (stanowi¹cym naturalne obni¿enie terenowe) 
zachowaæ teren wolny od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych z przeznaczeniem na zieleñ urz¹dzon¹
(parkow¹).
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu C4  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): C 4  G
2. Powierzchnia terenu: ha 0,617
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych lub mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska,
 sukcesywnie zastêpowaæ funkcjê mieszkaniow¹
funkcj¹ zgodn¹ z ustaleniami planu.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu  dopuszczalne wewnêtrzne podzia³y
pod warunkiem, ¿e nie zmieni¹ zasad zagospodarowania terenu; wymagana regulacja granic geodezyjnych ze wzglêdu na projektowane przeznaczenie
i uk³ad komunikacyjny,
 intensywnoæ zabudowy  maks. 0,35,
 dopuszczalny procent zabudowy  30%,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy przemys³owych  1 kondygnacja; zabudowy us³ugowej i administracyjno-socjalnej do dwóch kondygnacji,
 istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa przy ul. Koszykowej do rozbiórki lub przekszta³cenia zgodnie z funkcj¹ terenu,
 zabudowa gospodarcza na zapleczu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej do likwidacji,
 linie zabudowy jak na rysunku planu.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp drogowy do poszczególnych dzia³ek z ulic o
charakterze lokalnym,
 parkingi; na terenie dzia³ki (dzia³ek budowlanych) dla
potrzeb terenu realizowaæ parkingi w iloci 5 miejsc
na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow.
u¿ytkowej (obiektów us³ugowych i produkcyjnych).
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu od strony torowisk PKP nale¿y wprowadziæ pas zieleni ochronnej;
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zieleñ winna byæ zró¿nicowana kolorystycznie i pokrojowo o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ nale¿y utrzymywaæ, jako tereny zieleni urz¹dzonej z przewag¹ zieleni
zimozielonej,
 parkingi realizowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Karta terenu C5  ZP
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): C 5  ZP
2. Powierzchnia terenu: ha 0, 50
3. Przeznaczenie, funkcja:
 Zieleñ parkowa.
4. Zasada zagospodarowania terenu:
 za³o¿enie parku, po uprzednim opracowaniu projektu
zieleni oraz zagospodarowania terenu ma³¹ architektur¹,
 zachowanie istniej¹cego ukszta³towania (zani¿enia
terenowego z rowem otwartym),
 zakaz osuszania terenu,
 zakaz odprowadzania do rowu wód opadowych (z
terenów zainwestowanych w s¹siedztwie) bez ich
podczyszczenia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
 zgodnie z przepisami szczególnymi drzewa i krzewy
na terenach w s¹siedztwie linii kolejowych mog¹ byæ
sytuowane nie bli¿ej ni¿ w odleg³oci 15, 0 m od osi
skrajnego toru;
 projekt zagospodarowania terenu zieleni wymaga
uzgodnienia z zarz¹dem kolei.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) z ulic o charakterze lokalnym.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wprowadzanie zieleni (urz¹dzonej z miejscami wypoczynku) zró¿nicowanej pokrojowo i kolorystycznie o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 owietlenie terenu z sieci energetycznej nn. pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego.
Karta terenu C6  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): C 6  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 1,17
3. Przeznaczenie, funkcja:
gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna, us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu  dopuszczalne wewnêtrzne podzia³y
pod warunkiem, ¿e nie zmieni¹ one zasad zagospodarowania terenu;
 intensywnoæ zabudowy maks. do 0,35,
 dopuszczalny procent zabudowy maks. do 30%,
 udzia³ terenów biologicznie czynnej min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy przemys³owej jednokondygnacyjna, zabudowy us³ugowej do dwóch kondygnacji,
 eksponowane elewacje z ka¿dej strony,
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 linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w tym
od osi torowiska minimum 20, 0 m. zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie inwestycji dla
obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ w s¹siedztwie
linii kolejowej nale¿y uzgodniæ z zarz¹dem kolei tym:
 na etapie wszczêcia postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powiadomiæ PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 warunki zabudow i zagospodarowanie terenu uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku;
 na etapie projektowania obiektów, budowli i innych
urz¹dzeñ j. w s¹siedztwie terenów kolejowych. wyst¹piæ do PKP  Zak³adu Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku o wydanie warunków technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektów, budowli j. w.
uzgodnienie z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp drogowy z ulic o charakterze lokalnym, od
strony po³udniowej i wschodniej,
 parkingi  na terenach poszczególnych dzia³ek realizowaæ w iloci: 2-5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz
2-5 miejsc na 100 m2 pow. us³ugowej i produkcyjnej.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 obrêbie terenu wzd³u¿ torowiska wprowadziæ pas
zieleni o funkcji ochronnej, jednak drzewa i krzewy
zgodnie z przepisami szczególnymi sytuowaæ nie
bli¿ej ni¿ w odleg³oci 15, 0 m. od osi skrajnego torowiska;
 zieleñ wysoka i rednio, winna byæ zró¿nicowania
pokrojowo i kolorystycznie, o gatunkach zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich, natomiast unieszkodliwianie i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych
we w³asnym zakresie.
Karta terenu C7  EE
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): C 7  EE
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,01 (70 m2)
3. Przeznaczenie, funkcja:
stacja transformatorowa elektroenergetyczna.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
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 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami dla tego typu
obiektów.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna:
 dostêp z ulicy projektowanej lokalnej.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami wynikaj¹cymi
z ustaw szczególnych.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
sieæ elektroenergetyczna SN i nn.
§ 12
JEDNOSTKA URBANISTYCZNA D
Karta terenu D 1  U/M
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 1  U/M
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,189
3. Przeznaczenie, funkcja:
Us³ugowo-mieszkaniowa; wszelka dzia³alnoæ us³ugowa, handel detaliczny, gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe, biura inwestycji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych oraz innych na zasadzie analogi do ww.;
Z uwagi na po³o¿enie zabudowy w bezporednim s¹siedztwie trasy drogowej (GP)  eliminowaæ funkcje
mieszkaniow¹ w parterach budynków, d¹¿yæ do przekszta³cenia zabudowy wy³¹cznie na cele us³ugowe.
4. Zasada zagospodarowania terenu kszta³towania zabudowy:
 podzia³y dotychczasowe geodezyjne, do przekszta³cenia w wietle projektowanego przeznaczenia,
 intensywnoæ zabudowy  maks. 0,50 (istniej¹ca
0,36),
 dopuszczalny procent zabudowy terenu  30% (istniej¹cy 18%),
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
 istniej¹cy na dzia³ce starodrzew podlega ochronie,
 dopuszczalna rozbudowa zabudowy w kierunku po³udniowym pod warunkiem zmiany sposobu u¿ytkowania obiektów w ca³oci na cele us³ugowe,
 wysokoæ zabudowy do  2 kondygnacji.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) z ulic o charakterze lokalnym,
 parkingi; dla potrzeb terenu realizowaæ w iloci 1
miejsce na 1 mieszkanie, 5 miejsc na 10 zatrudnionych w us³ugach oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow.
u¿ytkowej us³ug.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zachowaæ istniej¹cy starodrzew,
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ zagospodarowywaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej,

Poz. 29

 zaopatrzenie w gaz dla potrzeb bytowych z sieci gazu
ziemnego niskiego cinienia,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu D 2  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 2  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,58
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza  szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y  dotychczasowe podzia³y geodezyjne w
wietle projektowanego przeznaczenia terenu  do
przekszta³cenia,
 dopuszczalne wewnêtrzne podzia³y terenu i ³¹czenie dzia³ek dla ich wspólnego zagospodarowania,
pod warunkiem, ¿e nie utrudni¹ one zagospodarowania terenu,
 wykorzystanie zabudowy (terenu) zgodnie z projektowanym przeznaczeniem mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu pozwolenia wodno  prawnego(w s¹siedztwie
terenu znajduje siê ujêcie wody g³êbinowej),
 intensywnoæ zabudowy maks.  0, 40,
 dopuszczalny procent zabudowy terenu  maks.
30%,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 10%
powierzchni ogólnej dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) do poszczególnych dzia³ek z ulic o charakterze lokalnym,
 parkingi  na terenach poszczególnych dzia³ek realizowaæ parkingi w iloci: 5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej
obiektów.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zachowaæ istniej¹cy starodrzew,
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ zagospodarowywaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 ze wzglêdu na odmienne wykorzystanie terenu konieczne opracowanie infrastruktury technicznej dla
terenu C2 G i C3 G, oraz powi¹zania jej z infrastruktur¹ ogólno  miejsk¹,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
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 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich,
 unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we w³asnym zakresie.
Karta terenu D 3  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 3  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,857
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska.
4. Zasada zagospodarowania terenu kszta³towania zabudowy:
 podzia³y  dotychczasowe podzia³y geodezyjne w
wietle projektowanego przeznaczenia terenu i proponowanego uk³adu komunikacyjnego do przekszta³cenia,
 dopuszczalne wew. podzia³y terenu oraz ³¹czenie
dzia³ek dla ich wspólnego zagospodarowywania pod
warunkiem, ¿e nie utrudni¹ zagospodarowania terenów,
 intensywnoæ zabudowy  0,70,
 dopuszczalny procent zabudowy  0,50%,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 10%
w odniesieniu do ca³ego terenu oznaczonego symbolem D3  G
 wysokoæ zabudowy projektowanej do 2 kondygnacji,
 dla poprawy zagospodarowania terenu niezbêdna
jest likwidacja budowli i urz¹dzeñ technologicznych
by³ej mleczarni, zbêdnych dla nowej funkcji,
 wykorzystanie terenu zgodnie z przeznaczeniem
mo¿e nast¹piæ po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu w granicach terenu o tym samym
sposobie zagospodarowania oznaczonego lini¹ rozgraniczaj¹c¹.
 nieprzekraczalna linia zabudowy od strony trasy drogowej, w odleg³oci min. 10,0 m od jezdni tej trasy
(GP).
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) do poszczególnych dzia³ek z ulic dojazdowych i lokalnej,
 parkingi  na terenach poszczególnych dzia³ek realizowaæ w iloci: min. 5 miejsc na 10 zatrudnionych
oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej obiektów.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 parkingi realizowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 istniej¹ce uzbrojenie zabudowy (ze wzglêdu na odmienne wykorzystanie terenu) do przebudowy,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci, pozostaj¹cej w gestii zak³adu EZE,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
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 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej
wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno-miejskich, unieszkodliwianie i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych we w³asnym
zakresie.
Karta terenu D 4  U/G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 4  U/G
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,18
3. Przeznaczenie, funkcja:
 us³ugowa wzglêdnie gospodarcza  (wszelka dzia³alnoæ us³ugowa i gospodarcza, za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska)  handel detaliczny, hurtowy,
gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe, biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych a tak¿e dzia³alnoæ gospodarcza (produkcyjna i magazynowa).
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y  dopuszczalne podzia³y na dzia³ki budowlane pod warunkiem, ¿e nie utrudni¹ zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem,
 likwidacja urz¹dzeñ technologicznych by³ej mleczarni (odstojnika wód pop³ucznych),
 wysokoæ projektowanej zabudowy  do dwóch kondygnacji,
 intensywnoæ zabudowy  0,8,
 dopuszczalny procent zabudowy  48%,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min. 10%
w odniesieniu do ogólnej powierzchni dzia³ki
 wyeksponowane elewacje  z ka¿dej strony,
 linie zabudowy jak na rysunku planu.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) z ulic o charakterze lokalnym, mo¿liwy tak¿e poprzez budynek magazynowy,
 parkingi  realizowaæ parkingi w iloci: 2-5 miejsc
na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow.
u¿ytkowej (obiektów us³ugowych i produkcyjnych),
 dopuszcza siê realizacjê w/w miejsc parkingowych
w czêci poza terenem  w pasach drogowych okalaj¹cych ulic lokalnych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 na terenach wolnych od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych realizowaæ zieleñ urz¹dzon¹,
 na parkingach realizowaæ zieleñ towarzysz¹c¹,
 od strony trasy drogowej GP eliminacja ogrodzeñ,
 dopuszczalne wygrodzenia w formie murków i potykaczy.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn lub SN, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
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 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej
wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich, natomiast unieszkodliwianie
i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych we
w³asnym zakresie.
Karta terenu D 5  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 5  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 1, 54
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane  dopuszczalne
wewnêtrzne podzia³y pod warunkiem, ¿e nie utrudni¹ zagospodarowania terenu,
 intensywnoæ zabudowy projektowanej maks. 0,35,
 dopuszczalny procent zabudowy  30%,
 wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji,
 likwidacja zabudowy zbêdnej dla projektowanej funkcji oraz torowiska i bocznicy kolejowej,
 linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 likwidacja bocznic kolejowych wymaga uzgodnienia z zarz¹dem PKP.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy do poszczególnych dzia³ek z ulic o
charakterze lokalnym,
 parkingi  na terenach dzia³ki istniej¹ce place manewrowe i parkingowe zapewniaj¹ wydzielenie wymaganych miejsc postojowych w iloci minimalnej:
2-5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na
100 m2 pow. u¿ytkowej (obiektów us³ugowych i produkcyjnych).
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 parkingi realizowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn lub SN, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
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 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich, natomiast unieszkodliwianie
i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych we
w³asnym zakresie.
Karta terenu D6  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D6  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,44
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza  szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y na dzia³ki budowlane; dopuszczalne wewnêtrzne podzia³y pod warunkiem, ¿e nie utrudniaj¹ zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem,
 projektowana intensywnoæ zabudowy  0, 35 (istniej¹ca 0,18),
 dopuszczalny procent zabudowy  30%,(istniej¹cy
14%)
 wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji,
 dla poprawy zagospodarowania terenu  niezbêdna likwidacja budowli jako zbêdnych dla nowej funkcji (torowiska bocznicy, komina kot³owni),
 zachowaæ zbiornik ppo¿.,
 wykorzystanie terenu zgodnie z przeznaczeniem
mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu decyzji o zmianie sposobu u¿ytkowania terenu (zabudowy),
 linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 mo¿liwoæ po³¹czenia terenu D7G z terenem C6G
dla inwestycji terenoch³onnej, w tym przypadku likwidacji ulega droga dojazdowa o symbolu 0 12 KD;
 likwidacja bocznic kolejowych wymaga uzgodnienia z zarz¹dem kolei.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) do terenu z ulic o charakterze lokalnym,
 parkingi na terenie realizowaæ w iloci: 2-5 miejsc
na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 pow.
u¿ytkowej (obiektów us³ugowych i produkcyjnych).
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 na terenach wolnych od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych realizowaæ zieleñ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 na parkingach realizowaæ zieleñ towarzysz¹c¹.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn lub SN, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb techno-
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logicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii
przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich, natomiast unieszkodliwianie
i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych we
w³asnym zakresie.
Karta terenu D 7  G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 7  G
2. Powierzchnia terenu: w ha 1,76
3. Przeznaczenie, funkcja:
 gospodarcza szeroko pojêta, w tym produkcyjna,
us³ugowa i magazynowa z wykluczeniem inwestycji
szczególnie szkodliwych.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y  dopuszczalne wewnêtrzne podzia³y pod
warunkiem, ¿e nie utrudni¹ zagospodarowania terenu,
 intensywnoæ zabudowy  maks. do 0,35,
 dopuszczalny procent zabudowy  maks. do 30%,
 wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji,
 ograniczeniem dla zabudowy terenu i jego zagospodarowania jest przebiegaj¹ca przez teren sieæ energetyczna (napowietrzna i podziemna oraz siec kanalizacji deszczowej;
 linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
 wymagana likwidacja w czêci bocznic kolejowych
na terenie b. zak³adu Agroma w zwi¹zku z planowanym docelowo wiaduktem ponad torami w ci¹gu trasy 02 K2 oraz projektowana modernizacja uk³adu dróg lokalnych (zwi¹zanych z budow¹ tras drogowej 01 KGP);
 likwidacja bocznic kolejowych wymaga uzgodnienia z zarz¹dem kolei;
 projekt zmiany sposobu u¿ytkowania terenu i projekty zagospodarowania terenów dla nowych inwestycji ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w s¹siedztwie
linii kolejowych wymagaj¹ ka¿dorazowo uzgodnienia z zarz¹dem kolei tym:
 na etapie wszczêcia postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powiadomiæ PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 na etapie projektowania obiektów, budowli i innych
urz¹dzeñ j. w. wyst¹piæ do PKP  Zak³adu Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie warunków
technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektów, budowli j. w.
uzgodnienie z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp ko³owy (drogowy) do poszczególnych dzia³ek z ulic o charakterze lokalnym, mo¿liwy tak¿e poprzez budynek magazynowy,
 parkingi  na terenach dzia³ki istniej¹ce place manewrowe i parkingowe zapewniaj¹ wydzielenie wymaganych miejsc postojowych w iloci minimalnej:
2-5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na
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100 m2 pow. u¿ytkowej (obiektów us³ugowych i produkcyjnych).
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 tereny wolne od zabudowy i urz¹dzeñ terenowych
zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z przewag¹ zieleni zimozielonej,
 parkingi realizowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
 wzd³u¿ torowiska PKP realizowaæ pas zieleni ochronnej; zieleñ winna byæ zró¿nicowana pokrojowo i kolorystycznie o gatunkach zgodnych z miejscowymi
warunkami siedliskowymi, jednak drzewa i krzewy
sytuowaæ minimum 15, 0 m. od osi skrajnego toru
kolejowego;
 eliminowaæ topole, jako drzewostan niedostosowany do terenów zurbanizowanych.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
Teren uzbrojony, jednak na planowane intensywniejsze jego wykorzystanie  wymagana gruntowna przebudowa infrastruktury.
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej nn lub SN, pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ budowy w³asnych
ujêæ wód podziemnych,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich, natomiast unieszkodliwianie i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych
we w³asnym zakresie.
Karta terenu D 8  EE
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 8  EE
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,03 (306m2)
3. Przeznaczenie, funkcja:
stacja transformatorowa elektroenergetyczna.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 adaptacja trafostacji dla potrzeb terenów jednostki
D,
 wymagana regulacja granic dzia³ki (od strony trasy
GP i od strony ulicy KZ),
 wymagana modernizacja terenu trafostacji i obiektu
(w zakresie zagospodarowania dzia³ki, urz¹dzenia
dojazdu, wygrodzenia terenu oraz wystroju budynku).
5. Dostêpnoæ komunikacyjna:
 dostêp do terenu trafostacji od strony KZ jak dotychczas.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wymagane uporz¹dkowanie istniej¹cego zadrzewienia w otoczeniu trafostacji i nasadzenie zieleni redniowysokiej oraz za³o¿enie zieleni trawiastej.
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7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 infrastuktura niezbêdna dla tego rodzaju urz¹dzeñ.
Karta terenu D 9  EE
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): D 9  EE
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,01 (135m2)
3. Przeznaczenie, funkcja:
stacja transformatorowa elektroenergetyczna.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 adaptacja trafostacji abonenckiej (dla by³ej mleczarni)  dla potrzeb terenów jednostki D w dotychczasowych granicach geodezyjnych,
 wymagane przekazanie trafostacji we w³adanie zak³adu energetycznego.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna:
 dostêp ko³owy (drogowy) jak dotychczas z dróg wewnêtrznych  z terenu by³ego zak³adu mleczarskiego i tak¿e jest mo¿liwy z dróg lokalnych.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 infrastruktura niezbêdna dla tego rodzaju urz¹dzeñ.
§ 13
JEDNOSTKA URBANISTYCZNA W
Karta terenu W 1  U
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): W 1  U
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,24 w tym: teren zabudowy W 1/1  1360 m2
teren parkingów W1/2  1010 m2
3. Przeznaczenie, funkcja:
 Teren us³ug. Wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska)  handel detaliczny, hurtowy, gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe,
biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych
oraz inne na zasadzie analogii do w/w,
 Teren parkingów zwi¹zanych z zabudow¹ us³ugow¹
j/w.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu; dopuszczalne podzia³y na dzia³ki budowlane pod warunkiem, ¿e nie utrudni¹ zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem,
 likwidacja dotychczasowego wygrodzenia,
 udostêpnienie zachodniej czêci terenu pod parkingi mo¿e nast¹piæ po modernizacji uk³adu drogowego zgodnie z opracowanym planem miejscowym
Centrum miasta Malborka;
 do zachowania zabudowa wie¿y cinieñ jako elementu charakterystycznego w sylwetce miasta Malborka;
 istniej¹ca budowla ziemna adoptowana na pijalniê
do likwidacji;
 istniej¹cy pawilon handlowy do przekszta³cenia i modernizacji;
 charakter projektowanych us³ug dostosowaæ dla potrzeb podró¿nych;
 nowa zabudowa o wysokoci 2 kondygnacyjnej z
poddaszem u¿ytkowym z pokryciem ceramicznym;
 zabudowa wyeksponowana z ka¿dej strony;
 intensywnoæ zabudowy  maks. do 1,10 (...);
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 dopuszczalny procent zabudowy  maks. do 50%;
 linie zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem
planu, linia zabudowy od strony linii kolejowych do
uzgodnienia z zarz¹dem kolei;
 projekt zagospodarowania terenu, sposobu u¿ytkowania obiektów do nowej funkcji ka¿dorazowo wymaga uzgodnienia z zarz¹dem kolei tym:
 na etapie wszczêcia postêpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powiadomiæ PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
uzgodniæ z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 na etapie projektowania obiektów, budowli i innych urz¹dzeñ j. w. wyst¹piæ do PKP  Zak³adu
Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku o wydanie
warunków technicznych;
 projekt wykonawczy dla obiektów, budowli j. w.
uzgodnienie z PKP  Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku;
 wykonywanie robót ziemnych w odleg³oci 4-20
m od granicy obszaru kolejowego powinno byæ
ka¿dorazowo uzgodnione z zarz¹dem kolei.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp drogowy do terenu z ulic o charakterze lokalnym,
 parkingi: dla projektowanych us³ug realizowaæ parkingi w iloci: 2-5 miejsc na 10 zatrudnionych oraz
2-5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 teren po³o¿ony jest w bezporednim s¹siedztwie zespo³u zabudowy przydworcowej objêtej cis³¹
ochron¹ konserwatorsk¹, st¹d wszelkie inwestycje
nale¿y prowadziæ pod nadzorem konserwatorskim,
 projektowana zabudowa powinna nawi¹zywaæ do
obiektów objêtych ochron¹ tj. skal¹ budynku, proporcj¹ dachów i rozwi¹zaniem materia³owym (ciennym i dachowym),
 nale¿y zapewniæ ekspozycjê wie¿y cinieñ,
 wzd³u¿ dzia³ki od strony ulicy nale¿y zapewniæ ci¹g
pieszy prowadz¹cy z dworca do zamku,
 zachowaæ istniej¹cy starodrzew,
 wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu poprzedziæ inwentaryzacj¹ szczegó³ow¹ zabudowy (tak¿e w otoczeniu) i zieleni,
 parkingi projektowaæ z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
 drzewa i krzewy sytuowaæ zgodnie z przepisami
szczególnymi t. j. nie mniej ni¿ 15, 0 m. od osi skrajnego toru kolejowego.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP wzglêdnie z sieci
pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej, ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej oraz systemu
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w³asnego PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich.
Karta terenu W 2  U
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): W 2  U
2. Powierzchnia terenu: w ha (0,10 m2)
3. Przeznaczenie, funkcja:
 Teren us³ug. Wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska)  handel detaliczny, hurtowy, gastronomia, rzemios³o nieuci¹¿liwe,
biura instytucji przedsiêbiorstw i firm komercyjnych
oraz inne na zasadzie analogii do w/w,
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu; dopuszczalne podzia³y na dzia³ki budowlane pod warunkiem, ¿e nie utrudni¹ zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem,
 wysokoæ zabudowy  do dwóch kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym z pokryciem ceramicznym dachów,
 istniej¹ca zabudowa do przekszta³cenia lub wymiany,
 projektowana intensywnoæ zabudowy  maks. do
2,0
 dopuszczalny procent zabudowy  maks. do 90%
 linia zabudowy od strony po³udniowej i zachodniej
min. 1,5 m od linii rozgraniczenia,
 linia zabudowy od strony pó³nocnej i wschodniej 
dopuszczalna w linii rozgraniczenia.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp drogowy do terenu z ulicy o charakterze lokalnym,
 parkingi: niezbêdne parkingi dla us³ug w iloci: 2-5
miejsc na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna i zmiana sposobu
u¿ytkowania zabudowy winna byæ poprzedzona inwentaryzacj¹ szczegó³ow¹ terenu zabudowy i otoczenia(tak¿e w otoczeniu) i zieleni
 w otoczeniu zabudowy zorganizowaæ zieleñ urz¹dzon¹, (tak¿e na chodnikach i parkingach)  podnosz¹c¹ walory zabudowy.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP wzglêdnie z sieci
pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej, ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej oraz systemu
w³asnego PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na za-
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sadach ogólno miejskich.
Karta terenu W 3  KS
Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): W 3  KS
Powierzchnia terenu: w ha 0,16 (1563 m2)
Przeznaczenie, funkcja:
 urz¹dzenia obs³ugi transportu drogowego (postoje
autokarów i autobusów  MZK, PKS i innych  oraz
dla samochodów osobowych),
 utrzymanie w sprawnoci urz¹dzeñ s³u¿¹cych dla zapewnienia bezpieczeñstwa przed specjalnymi zagro¿eniami;
 Likwidacjê bocznicy  uzgodniæ z zarz¹dem kolei.
Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 likwidacja istniej¹cej zabudowy parterowej (gospodarczej i gara¿owej),
 dopuszczalna budowa pawilonu socjalno-biurowego (pomieszczenia socjalne obs³ugi i ochrony)  jako
wolnostoj¹cego lub zespolonego z zabudow¹ na
terenie W2 lub W4.
 Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej min.5% powierzchni dzia³ki
Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp do terenu z drogi o charakterze lokalnym
(W5),
 budowa min. 13 stanowisk postojowych dla autokarów, autobusów o wymiarach 4,0 x 16,0 m, z przestrzeni¹ manewrow¹ zabezpieczon¹ w pasie drogowym ulicy lokalnej (W5).
Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wprowadzenie nasadzeñ zieleni wysokiej i niskiej.
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP wzglêdnie z sieci
pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej, ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej, komórkowej oraz systemu w³asnego PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich, natomiast unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych we
w³asnym zakresie.

Karta terenu W 4  U/G
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): W 4  U/G
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,10
3. Przeznaczenie, funkcja:
 Teren us³ug. Wszelka dzia³alnoæ us³ugowa (za wyj¹tkiem inwestycji szczególnie szkodliwych)
 handel detaliczny, hurtowy, gastronomia, rzemios³o
nieuci¹¿liwe, biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm
komercyjnych oraz inne na zasadzie analogii do w/w,
 dopuszczalna dzia³alnoæ gospodarcza, produkcyjna i magazynowa z wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych);
 dopuszczalne wykorzystanie terenu jako sk³adu magazynowego z wykorzystaniem istniej¹cej bocznicy
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kolejowej.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 podzia³y terenu; dopuszczalne podzia³y terenu pod
warunkiem, ¿e nie utrudni¹ zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem,
 istniej¹ce urz¹dzenia terenowe (zasieki, obiekty gospodarcze) do likwidacji,
 bocznice kolejowe do wykorzystania lub likwidacji,
likwidacjê bocznic uzgodniæ z zarz¹dem kolei;
 nowa zabudowa o wysokoci 1, 5 m. kondygnacji z
poddaszem u¿ytkowym z pokryciem ceramicznym;
 linia zabudowy  od strony po³udniowej, wschodniej i zachodniej min. 1,5 m od linii rozgraniczenia,
 od strony pó³nocnej dopuszczalna zabudowa w linii
rozgraniczenia,
 intensywnoæ zabudowy  maks. do 1,10
 dopuszczalny procent zabudowy  maks. do 80%.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêp do terenu z drogi o charakterze lokalnym,
 parkingi: dla potrzeb zabudowy us³ugowej lub gospodarczej projektowaæ parkingi w iloci: 2-5 miejsc
na 10 zatrudnionych oraz 2-5 miejsc na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych (produkcyjnych),
 postoje realizowaæ na terenach okalaj¹cych ulice.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna winna byæ poprzedzona inwentaryzacj¹ szczegó³ow¹ terenu i otoczenia),
 w otoczeniu zabudowy zorganizowaæ zieleñ urz¹dzon¹ (tak¿e na parkingach) podnosz¹c¹ walory zabudowy.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z abonenckiej
sieci elektroenergetycznej PKP wzglêdnie z sieci
pozostaj¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej, ewentualnie z wodoci¹gu PKP,
 odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a przy dzia³alnoci gospodarczej, po
podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie z lokalnej kot³owni na gaz ziemny,
 zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb technologicznych z lokalnych urz¹dzeñ grzewczych na gaz
ziemny, olej opa³owy, b¹d energiê elektryczn¹,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i/lub komórkowej oraz systemu
w³asnego PKP,
 gospodarka odpadami komunalnopodobnymi na zasadach ogólno miejskich, natomiast unieszkodliwianie odpadów produkcyjnych we w³asnym zakresie.
§ 14
JEDNOSTKA URBANISTYCZNA O
Karta terenu O1  KGP
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O1  KGP
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcja:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê dro-
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gow¹.
 ulica Al. Wojska Polskiego w ci¹gu drogi krajowej nr
22,
 klasa ulicy: g³ówna ruchu przyspieszonego GP,
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 22÷40 m,
zgodnie z rys. planu,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego tranzytowego i
miejskiego bez ograniczeñ, ruchu rowerowego i pieszego,
 docelowo dla ruchu miejskiego i docelowego do
miasta z wy³¹czeniem ruchu tranzytowego na projektowan¹ obwodnicê miasta.
4. Zasada zagospodarowania terenu kszta³towania zabudowy:
 docelowo  ulica dwukierunkowa z pasem rozdzielczym porodku o dwóch pasach ruchu w ka¿dym
kierunku (2x2) z mo¿liwoci¹ dodatkowych pasów
ruchu na wy³¹czenie przed skrzy¿owaniem,
 ulica przystosowana do poruszania siê autobusów
komunikacji pasa¿erskiej dla przystanków autobusowych, adaptacja istniej¹cych b¹d budowa nowych zatok autobusowych,
 obustronny chodnik o szerokoci wg potrzeb, w odleg³oci min. 5 m od krawêdzi jezdni (odstêpstwo
mo¿e byæ dopuszczone ze wzglêdu na ograniczenie
mo¿liwoci terenu),
 jednostronna cie¿ka rowerowa po pó³nocnej stronie ulicy o szerokoci min. 2,0m,
 sukcesywna eliminacja bezporednich wjazdów na
tereny przyleg³e ulicy, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica g³ówna z pierwszeñstwem przejazdu na ca³ej
d³ugoci,
 w³¹czenie do ruchu w ulicy O1  KGP na zasadzie:
1) w pierwszym etapie przez skrzy¿owania skanalizowane,
2) docelowo skrzy¿owania z sygnalizacj¹ wietln¹ na
skrzy¿owaniu z:
 ul. Koszykow¹ (symbol 05.KL),
 ulic¹ nowoprojektowan¹ (symbol 04.KL),
 ul. Piaskow¹ (symbol 02.KZ),
 ul. Chopina (symbol 015.KD),
w przypadku ograniczonego bezpieczeñstwa  po
uprzednim wykonaniu stosownych analiz ruchu
na w/w skrzy¿owaniach i ocenie bezpieczeñstwa
ruchu;
3) do czasu realizacji pkt. 5.1, na zasadzie skrzy¿owañ prostych, z dodatkowymi pasami na wy³¹czenie lewoskrêtów;
4) dostêpnoæ tylko na prawo skrêty dla ulic o symbolu:
 08 KD,
 023 KDX (docelowo zamkniêta),
 013 KD
 do czasu realizacji ulicy 014.KD wjazd na teren
o symbolu A9G;
 przejcia przez jezdniê:
1) podziemne  przed³u¿enie przejcia podziemnego z dworca do Al. Wojska Polskiego i dalej
na drug¹ stronê jezdni wyposa¿onego w windy dla niepe³nosprawnych po obu stronach
ulicy oraz na dworcu;
 przejcia w poziomie jezdni:
1) w pierwszym etapie wydzielone i oznakowane,
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docelowo z sygnalizacj¹ wietln¹, której realizacja poparta musi byæ potrzeb¹ wynikaj¹c¹ z bezpieczeñstwa ruchu;
DOTYCZY SKRZY¯OWAÑ:
_proponowane na rysunku planu rozwi¹zania w obrêbie skrzy¿owañ nale¿y traktowaæ jako ideowe,
 do czasu wybudowania drugiej jezdni sukcesywnie
nale¿y rozbudowaæ wszystkie skrzy¿owania (o dodatkowe pasy ruchu dla prawo i lewoskrêtów) niezbêdne dla obs³ugi dzielnicy Piaski II zgodnie z wymaganiami okrelonymi przez zarz¹dcê drogi.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po
obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym
zimozielonej.
7. Infrastruktura techniczna:
1) dla obs³ugi ulicy niezbêdna jest:
 owietlenie ulicy,
 odprowadzenie wód deszczowych do sieci miejskiej;
2) dla obs³ugi miasta w infrastrukturê techniczn¹:
 lokalizacja niezbêdnych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych ulicê mo¿liwa
jest jedynie za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy
drogi,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie
nad drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê
lub usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci
przebudowy ulicy.
Karta terenu O2  KZ
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O2  KZ
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcja:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê
drogow¹,
 ulica Piaskowa: zgodnie z mpzp miasta Malborka,
projektowane po³¹czenie wylotu na Dzierzgoñ, docelowo wylotu na Sztum;
 klasa ulicy: zbiorcza (Z),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 40 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego tranzytowego i
miejskiego bez ograniczeñ, ruchu rowerowego i pieszego.
4. Zasada zagospodarowania terenu kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o dwóch
pasach ruchu w ka¿dym kierunku (2x2),
 docelowo wiadukt nad torami kolejowymi o parametrach skrajni niezbêdnej dla zelektryfikowanej linii kolejowej pierwszorzêdnej zgodnie z przepisami

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ skrzy¿owania linii kolejowych z drogami publicznymi), pod wiaduktem przewidziane miejsce na drogi ³¹cznikowe.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica zbiorcza podporz¹dkowana do drogi g³ównej
01.KGZ, w³¹czenie poprzez:
 w pierwszym etapie skrzy¿owanie skanalizowane,
 docelowo skrzy¿owanie z sygnalizacj¹ wietln¹;
 do czasu realizacji pkt. 5.1., na zasadzie skrzy¿owañ prostych, z
 do czasu realizacji ulicy 014.KD wjazd na teren o
symbolu A9G;
 w³¹czenie ulic lokalnych poprzez skrzy¿owanie zwyk³e;
 przejcie w poziomie jezdni: w pierwszym etapie wydzielone i oznakowane, docelowo oznaczone sygnalizacj¹ wietln¹
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po
obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym
zimozielonej.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga uzgodnienia z zarz¹dc¹ ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O2. KK
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O2. KK
2. Powierzchnia terenu:
3. Przeznaczenie, funkcja:
 tereny kolejowe.
4. Zasada zagospodarowania terenu kszta³towania zabudowy:
 linia kolejowa pierwszorzêdna zelektryfikowana ³¹cznie z terenem dworca i stacji rozrz¹dowo-prze³adunkowej,
 realizacja przejcia podziemnego  przed³u¿enie przejcia podziemnego z dworca do Al. Wojska Polskiego
i dalej na drug¹ stronê jezdni wyposa¿onego w windy dla niepe³nosprawnych po obu stronach ulicy oraz
na dworcu.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 dostêpnoæ ko³owa do terenu tylko w wyznaczonych
do tego miejscach,
 obowi¹zuj¹ przepisy szczególne.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
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 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Infrastruktura techniczna:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ we w³asnym zakresie,
 zaopatrzenie w pozosta³e media na warunkach okrelonych przez gestorów sieci.
Karta terenu O3  KL
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O3  KL
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
Funkcje:
 ulica projektowana dla obs³ugi terenu dzielnicy przemys³owo-sk³adowej stanowi¹ca jeden ci¹g sk³adaj¹cy siê z ulic: O3.KL, O6.KL, O7.KL;
 klasa ulicy: lokalna (L),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego, rowerowego i
pieszego.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 obustronny chodnik o szerokoci uzale¿nionej od potrzeb (min. 1,5 m),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy lokalnej podporz¹dkowana do ulicy zbiorczej O2.KZ
 w³¹czenia do ulic równorzêdnych O4.KL, O5.KL poprzez skrzy¿owania proste zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
 ulice klasy dojazdowej podporz¹dkowane zgodnie
z zasadami ruchu drogowego,
 przejcie dla pieszych oznaczone znakami drogowymi i wyznaczone na jezdni,
 wzd³u¿ ulicy w pasie drogowym, realizacja dla samochodów miejsc postojowych.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego, w miarê mo¿liwoci, ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym zimozielonej.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudo-
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wy ulicy.
Karta terenu O4  KL
Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O4  KL
Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
Przeznaczenie, funkcja:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi terenu dzielnicy przemys³owo-sk³adowej stanowi¹ca ³¹cznik pomiêdzy
ulic¹ g³ówn¹ O1.KGP a ulic¹ lokaln¹ O3.KL;
 klasa ulicy: lokalna (L),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego, rowerowego i
pieszego.
Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 obustronny chodnik o szerokoci uzale¿nionej od potrzeb (min. 1,5 m),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy lokalnej dostêp do drogi g³ównej O1.KGP
poprzez skrzy¿owanie proste w pierwszym etapie,
docelowo skrzy¿owanie na wiat³ach.
Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego, w miarê mo¿liwoci, ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym zimozielonej.
Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.

Karta terenu O5  KL
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O5  KL
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ul. Koszykowa stanowi¹ca obs³ugê lokalna terenu
oraz ³¹cz¹ca Al. Wojska Polskiego z terenem dzielnicy przemys³owo-sk³adowej,
 klasa ulicy: lokalna (L),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego, rowerowego i pie-
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szego.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 obustronny chodnik o szerokoci uzale¿nionej od potrzeb (min. 1,5 m),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy lokalnej podporz¹dkowana do ulicy zbiorczej O2.KZ
 w³¹czenia do ulic równorzêdnych O3.KL, O6.KL poprzez skrzy¿owania proste zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
 ulice klasy dojazdowej podporz¹dkowane zgodnie
z zasadami ruchu drogowego,
 przejcie dla pieszych oznaczone znakami drogowymi i wyznaczone na jezdni,
 wzd³u¿ ulicy w pasie drogowym, realizacja dla samochodów miejsc postojowych.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego, w miarê mo¿liwoci, ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym zimozielonej.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O6  KL
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O6  KL
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi terenu dzielnicy przemys³owo-sk³adowej stanowi¹ca jeden ci¹g sk³adaj¹cy siê z ulic: O3.KL, O6.KL, O7.KL;
 klasa ulicy: lokalna (L),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 (przewê¿enie wynikaj¹ce z istniej¹cego zagospodarowania)÷20 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego, rowerowego i
pieszego.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
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pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 jednostronny chodnik o szerokoci uzale¿nionej od
potrzeb (min. 1,5 m),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy lokalnej podporz¹dkowana do ulicy zbiorczej O2.KZ
 w³¹czenia do ulic równorzêdnych poprzez skrzy¿owania proste na zasadach przewidzianych w prawie
o ruchu drogowym,
 ulice klasy dojazdowej podporz¹dkowane zgodnie
z zasadami ruchu drogowego,
 przejcie dla pieszych oznaczone znakami drogowymi i wyznaczone na jezdni,
 wzd³u¿ ulicy w pasie drogowym, realizacja dla samochodów miejsc postojowych.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego, w miarê mo¿liwoci, ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym zimozielonej.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie lub usytuowana wzd³u¿ drogi, musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O7  KL
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O7  KL
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi terenu dzielnicy przemys³owo-sk³adowej stanowi¹ca jeden ci¹g sk³adaj¹cy siê z ulic: O3.KL, O6.KL, O7.KL;
 klasa ulicy: lokalna (L),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego, rowerowego i
pieszego.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 obustronny chodnik o szerokoci uzale¿nionej od potrzeb (min. 1,5 m),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
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5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy lokalnej podporz¹dkowana do ulicy g³ównej O1.KGP
 ulice klasy dojazdowej podporz¹dkowane zgodnie
z zasadami ruchu drogowego,
 przejcie dla pieszych oznaczone znakami drogowymi i wyznaczone na jezdni.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego, w miarê mo¿liwoci, ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym zimozielonej.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O8  KD
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O8  KD
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi bezporedniej terenu,
 klasa ulicy: dojazdowa (D),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego, rowerowego i
pieszego.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1 x 2),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy dojazdowej podporz¹dkowana do ulicy
lokalnej,
 ograniczony dostêp z drogi g³ównej tylko na prawo skrêty.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 dla ochrony przed negatywnym wp³ywem ruchu
drogowego na zdrowie ludzi i rodowiska przyrodniczego, w miarê mo¿liwoci, ustala siê wprowadzenie wzd³u¿ jezdni po obu stronach pasa zieleni wysokiej i niskiej, w tym zimozielonej.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy uli-
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cy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy
ulicy.
Karta terenu O9  KD
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O9  KD
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi bezporedniej terenu,
 klasa ulicy: dojazdowa (D),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego i pieszego (dopuszczalny ruch rowerowy).
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy dojazdowej podporz¹dkowana do ulicy
lokalnej.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
Nie dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy.
Karta terenu O11  KD
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O11  KD
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
Funkcje:
 ulica projektowana dla obs³ugi bezporedniej terenu,
 klasa ulicy: dojazdowa (D),
 przejazd w poziomie torów klejowych na zasadzie
znaku STOP do terenów zlokalizowanych po drugiej stronie torów.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa szerokoci 6,0 m;
 oznakowanie wjazdu jak na przejazd niestrze¿ony
zgodnie z prawem drogowym.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
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Nie dotyczy
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
Nie dotyczy
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy.
Karta terenu O12  KD
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O12  KD
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi bezporedniej terenu,
 klasa ulicy: dojazdowa (D),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego i pieszego (dopuszczalny ruch rowerowy).
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy dojazdowej podporz¹dkowana do ulicy
lokalnej.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy.
Karta terenu O13  KD
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O13  KD
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi bezporedniej terenu,
 klasa ulicy: dojazdowa (D),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego i pieszego (dopuszczalny ruch rowerowy).
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy dojazdowej podporz¹dkowana do ulicy
lokalnej,
 ograniczony dostêp z drogi g³ównej tylko na prawo skrêty.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
Nie dotyczy
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy uli-
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2.
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cy.
Karta terenu O15  KD
Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O15  KD
Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
Przeznaczenie, funkcje:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
 ulica projektowana dla obs³ugi bezporedniej terenu,
 klasa ulicy: dojazdowa (D),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m,
 przeznaczona dla ruchu ko³owego, rowerowego i
pieszego.
Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, zgodnie z przepisami szczególnymi.
Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy dojazdowej, dostêp do drogi g³ównej
O1.KGP poprzez skrzy¿owanie proste, docelowo poprzez skrzy¿owanie na wiat³ach.
Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
Nie dotyczy.
Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.

Karta terenu O16  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O16  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; chodnik wg potrzeb;
 owietlenie wiat³em elektrycznym
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica przelotowa podporz¹dkowana (pod³¹czona) do
ulicy 08 KD.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
Nie dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
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 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych
ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy
ulicy.
Karta terenu O17  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O17  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica bez przejazdu,
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; chodnik wg potrzeb;
 owietlenie wiat³em elektrycznym
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 dostêp z drogi 018 KDX.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O18  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O18  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; jednostronny chodnik;
 owietlenie wiat³em elektrycznym.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 docelowo ulica bez dostêpu z drogi g³ównej 01KGP
 dostêpnoæ z ulicy 03KL na zasadach podporz¹dko-
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wania do drogi lokalnej.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O19  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O19  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica bez przejazdu,
 zawrotka ulicy powiêkszona o ma³y parking;
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; chodnik wg potrzeb;
 owietlenie wiat³em elektrycznym
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 dostêp z drogi 05 KL na zasadzie podporz¹dkowania do drogi lokalnej.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O20  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O20  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
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 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica bez przejazdu,
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; chodnik wg potrzeb;
 owietlenie wiat³em elektrycznym
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 dostêp z drogi 07 KL, na zasadzie podporz¹dkowania do drogi lokalnej,
 wzd³u¿ ulicy miejsca postojowe.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O21  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O21  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica bez przejazdu,
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; chodnik wg potrzeb;
 owietlenie wiat³em elektrycznym
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 dostêp z drogi 07 KL, na zasadzie podporz¹dkowania do drogi lokalnej,
 wzd³u¿ ulicy miejsca postojowe.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
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drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy
ulicy.
Karta terenu O22  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O22  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica bez przejazdu, docelowo zakoñczona zawrotk¹ (ulica bez przejazdu),
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; chodnik wg potrzeb;
 owietlenie wiat³em elektrycznym
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 dostêp z drogi 07 KL, na zasadzie podporz¹dkowania do drogi lokalnej.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
Karta terenu O23  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O23  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 obecny wjazd na teren dzielnicy przemys³owej do
jednostki urbanistycznej B, utrzymany do czasu realizacji drogi lokalnej o symbolu O7 KL.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 docelowo przeznaczony na dojazd wewnêtrzny (z
mo¿liwoci¹ parkowania) do terenów z nim s¹siaduj¹cych.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 docelowo ulica bez dostêpu do drogi g³ównej o symbolu O1.KGP.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
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 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych
ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy
ulicy.
Karta terenu O24  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): O17  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie i funkcja:
 ulica dojazdowa dla obs³ugi lokalnej terenu.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica bez przejazdu,
 ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokoci minimum 5,5, m; chodnik wg potrzeb;
 owietlenie wiat³em elektrycznym
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 dostêp z drogi 013 KD.
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu: Nie
dotyczy.
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
 linie elektroenergetyczne,
 linie telekomunikacyjne,
 sieci wodoci¹gowe,
 sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
 urz¹dzenia wodnych melioracji,
 gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi;
 budowla liniowa przecinaj¹ca poprzecznie drogê lub
usytuowana wzd³u¿ drogi musi byæ wykonana w taki
sposób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoci przebudowy ulicy.
ROZDZIA£ III
§ 15
Ustala siê zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust. 3 Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi:
1) 0% dla terenów przeznaczonych pod funkcje komunikacyjne (symbol O.K.).
2) 30% dla terenów przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowo  us³ugowe (symbol M/U, U/M),
3) 30% dla terenów przeznaczonych pod funkcje gospodarcze (symbol G).

ROZDZIA£ IV
§ 16
Uchyla siê ustalenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka,
uchwalonego Uchwa³¹ Miejskiej Rady Narodowej Nr X/
50/89 r. og³oszonego w Dz. Woj. Nr 13, poz. 84 z 1990 r. w
zakresie terenu objêtego niniejszym planem.
§ 17
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Malborka.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski

30
UCHWA£A Nr XXX/365/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 860, 861/1 i 861/2 w Kobylnicy,
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie art. 7 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.), Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 860, 861/1 i 861/2 w Kobylnicy,
zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr III/21/94 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 marca 1994 r (Dz. Urz. Woj. s³upskiego nr 15 poz. 102 z 29
kwietnia 1994 r).
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dzia³ek nr 860, 861/1 i 861/2 w Kobylnicy, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w
skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
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Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§3
Obszar objêty planem o powierzchni 4,59 ha, przeznacza siê na us³ugi rzemielnicze, bazê drogow¹ i transportow¹ z wykluczeniem wytwórni mas bitumicznych i u¿ywania urz¹dzeñ s³u¿¹cych rozkruszaniu betonów.
§4
Funkcji wymienionej w §3 towarzyszyæ bêdzie, jako jej
zaplecze, funkcja mieszkalno-administracyjna.
§5
Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 3 i 4
przeznacza siê grunty rolne klasy IIIb o powierzchni 2,82
ha, w tym u¿ytki rolne kl. IIIb  1,84 ha i grunty zabudowane kl. B/IIIb  0,98 ha oraz klasy IVa o powierzchni 1,77
ha, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego.
§6
Zagospodarowanie terenu i zabudowa powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) dostêp z drogi publicznej, dojazdowej, stanowi¹cej
przyleg³¹ dzia³kê nr 915. Iloæ wjazdów  wyjazdów
 2,
2) zagospodarowanie terenu powinno zapewniæ u¿ytkownikom samowystarczalnoæ w zakresie parkowania samochodów osobowych,
3) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê, remonty
oraz modernizacjê istniej¹cych budynków mieszkalnych,
4) dopuszcza siê ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i administracyjnej w jednym obiekcie lub realizacjê
obiektów administracyjnych dobudowanych do budynku mieszkalnego,
5) modernizowane obiekty mieszkalno  administracyjne stanowiæ bêd¹ budynki o wysokoci nie przekraczaj¹cej dwóch kondygnacji, z dachami symetrycznymi, dwu, lub wielospadowymi, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 25°-50°, krytymi dachówk¹ ceramiczn¹,
6) nowe i modernizowane obiekty us³ugowe i produkcyjno  sk³adowe stanowiæ bêd¹ budynki o wysokoci kalenicy maks. do 9 m n.p.t. z dachami symetrycznymi dwuspadowymi, o k¹cie nachylenia po³aci co najmniej 25°,
7) modernizowana i nowa zabudowa wymaga zachowania odleg³oci:
 od granicy pó³nocnej obszaru  20 m dla obiektów mieszkalnych oraz 55 m dla obiektów us³ugowych i produkcyjno  sk³adowych,
 od granicy zachodniej i wschodniej obszaru 
15 m dla obiektów us³ugowych i produkcyjno 
sk³adowych,
 od granicy po³udniowej  40 m dla obiektów us³ugowych i produkcyjno  sk³adowych,
8) powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzone (parkingi, place, drogi) nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznie 75% powierzchni obszaru, pozosta³a czêæ powierzchni powinna pozostaæ biologicznie czynna,
9) wzd³u¿ granicy obszaru nale¿y wprowadziæ zieleñ
izolacyjno  krajobrazow¹ o zró¿nicowanej struktu-
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rze wysokociowej i wielogatunkowym sk³adzie zgodnym z warunkami siedliska, o zmiennej szerokoci,
dostosowanej do potrzeb ochronnych i mo¿liwoci
terenowych. W pasie zieleni dopuszcza siê przejcia
sieci infrastruktury technicznej i elektroenergetyczne.
10) wzd³u¿ zachodniej granicy obszaru nale¿y wprowadziæ ekran akustyczny lub inne rodki techniczne zabezpieczaj¹ce przed ha³asem, co najmniej na odcinku wskazanym na rysunku planu,
11) dla projektowanej zabudowy ustala siê obowi¹zek
okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie ochrony i in¿ynierii rodowiska
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z ochrony
rodowiska:
1. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
nale¿y ograniczyæ do granic terenu.
2. w granicach terenu obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci,
nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
3. Zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej wibracje
o natê¿eniu oddzia³ywuj¹cym szkodliwie na rodowisko a zw³aszcza zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce
obiekty budowlane
4. Wyklucza siê magazynowanie i sk³adowanie piasku,
¿wiru, mas bitumicznych i innych materia³ów, a tak¿e parkowanie i naprawy samochodów ciê¿arowych
i dostawczych, koparek, maszyn drogowych i innego sprzêtu bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji
5. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu nale¿y sporz¹dziæ raport
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej zasilanej z ujêcia wiejskiego po³o¿onego na terenie wsi Kobylnica,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych do kana³u t³ocznego zlokalizowanego w s¹siaduj¹cej drodze gminnej poprzez lokalne pompownie cieków po³o¿one
w granicach planu,
3) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,
z terenów utwardzonych dróg, parkingów, placów
do gruntu po ich wczeniejszym oczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do wartoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Zapewniæ odbiór osadów z separatorów przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
4) gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywóz na wysypisko wskazane przez wójta,
5) gromadzenie odpadów inne ni¿ niebezpieczne w pojemnikach wed³ug grup asortymentowych na utwardzonym placu. Sposób postêpowania z odpadami
nale¿y uzgodniæ z wójtem,
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6) w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych
nale¿y uzyskaæ zezwolenie wojewody na prowadzenie
dzia³alnoci, w wyniku której powstaj¹ odpady niebezpieczne oraz zapewniæ odbiór powstaj¹cych odpadów
przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
7) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych wbudowanych na paliwo ekologiczne np. gaz ziemny, olej
opa³owy itp. zaopatrzenie w gaz ziemny projektowan¹
sieci¹ gazow¹ niskiego cinienia.

§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kobylnica.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

31

Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji

UCHWA£A Nr XXVIII/178/2001
Rady Gminy w Koczale
z dnia 1 padziernika 2001 r.

§9

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kocza³a dla terenu us³ug sakralnych w Bielsku.

Dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ ustala
siê:
1) dostawa mocy odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej linii
przebiegaj¹cej w rejonie ul. Widziñskiej, przy³¹czami kablowymi,
2) w przypadku zapotrzebowania energii, przekraczaj¹cego wydajnoæ istniej¹cych urz¹dzeñ, nale¿y przebudowaæ je stosownie do potrzeb, z uwzglêdnieniem
lokalizacji stacji transformatorowej w obszarze objêtym planem.
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹, doprowadzon¹ z drogi dojazdowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie art.7 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
Rada Gminy w Koczale uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 11

§1

Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1) zaopatrzenie ludnoci w obszarze objêtym planem w
nieska¿on¹ wodê pitn¹ w warunkach specjalnych z
wiejskiego ujêcia w Widzinie,
2) projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.

Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocza³a zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XII/59/91 Rady Gminy Kocza³a z dnia
14 czerwca 1991 r (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1991 r. Nr 11,
poz. 60), dla dzia³ki numer 86 po³o¿onej w miejscowoci
Bielsko.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu us³ug sakralnych w Bielsku, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:500, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§ 10

§ 12
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Kobylnica, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 13
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2

Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§3
Obszar objêty planem o powierzchni 0,0814 ha przeznacza siê na us³ugi sakralne.
§4
Zagospodarowanie terenu obejmuje ogrodzony teren
z obiektem sakralnym, placem i chodnikami.
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Poz. 31, 32
§5

Ogrodzenie nieruchomoci wtopione w ¿ywop³oty i
drzewa ozdobne.
§6
Zabudowê stanowiæ bêdzie obiekt o wysokoci kalenicy do 10 m nad poziomem terenu, z dachem symetrycznym dwu- lub wielospadowym, o jednakowym nachyleniu po³aci. Ustalona wysokoæ nie dotyczy wie¿y.
§7
Formê obiektu nale¿y kszta³towaæ w nawi¹zaniu do tradycyjnej architektury miejscowoci, w zakresie materia³ów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych
materia³ów wykoñczeniowych.
§8
Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.
§9
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Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§ 18

Ustala siê stawkê w wysokoci 0%, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 19
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocza³a, wymienionego w § 1.
§ 20
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 21
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kocza³a.

Dopuszczalny poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ
50dB w porze dnia i 40dB w porze nocy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

§ 10
Dostêp z drogi publicznej, powiatowej nr 39437 relacji
Brzeno Szlacheckie  Bielsko.
§ 11
Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej po³o¿onej
w s¹siaduj¹cej drodze powiatowej (projektowanego wodoci¹gu grupowego Kocza³a  Bielsko, dla którego ród³em wody bêdzie istniej¹ce ujêcie wiejskie w Koczale).
§ 12
Odprowadzenie cieków do sieci kanalizacji sanitarnej
w s¹siaduj¹cej drodze powiatowej (projektowanego grupowego systemu kanalizacji sanitarnej Bielsko  Kocza³a,
zakoñczonego istniej¹c¹ oczyszczalni¹ mechaniczno-biologiczn¹ w Koczale).
§ 13
Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do
gruntu.
§ 14
Odpady sta³e gromadziæ w szczelnym pojemniku, nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne.
§ 15
Ogrzewanie pomieszczeñ przenonymi urz¹dzeniami
grzewczymi na energi¹ elektryczn¹.
§ 16
Ustala siê likwidacjê dotychczasowego zasilania energetycznego ze s³upa zlokalizowanego na dzia³ce.
§ 17
Zasilanie energetyczne obiektu oraz owietlenia zewnêtrznego terenu ze s³upa nr IV linii energetycznej nn 
stacja Bielsko OTL, kablem podziemnym, do z³¹cza kablowego zlokalizowanego na granicy dzia³ki, zintegrowanego z urz¹dzeniem pomiarowym.

32
UCHWA£A Nr XXVI/210/2001
Rady Gminy Choczewo
z dnia 24 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu na terenie
gminy Choczewo oraz okrelenia zasad usytuowania
miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania
napojów alkoholowych.
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 z
pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
i 2 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; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy Choczewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Choczewo liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4.5% (z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y na
60 punktów.
Lokalizacja punktów sprzeda¿y na terenie gminy:
 Choczewo  10 punktów,
 Sasino  10 punktów,
 Borkowo  1 punkt,
 Ciekocino  2 punkt,
 Jackowo  2 punkty,
 Kierzkowo  1 punkt,
 Kopalino  6 punkt,
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 Kurowo  2 punkt,
 Lubiatowo  6 punktów,
 Lublewo  1 punkt,
 Lublewko  1 punkt,
 £êtowo  2 punkty,
 Osieki  2 punkt,
 S³ajszewo  2 punkt,
 Zwartowo  3 punkty,
 Zwartówko  1 punkt,
 ¯elazno  2 punkty,
 Gociêcino  1 punkt,
 Ciekocinko  1 punkt,
Rezerwa  4 punkty.

Poz. 32
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2.

§2

Okrela siê zasady usytuowania punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y:
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹
byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m
mierzonej w linii prostej od granicy dzia³ek, na których zlokalizowane s¹:
a) budynki sakralne
b) szko³y i inne placówki owiatowo  wychowawcze i opiekuñcze
c) pla¿e i k¹pieliska
d) zak³ady opieki zdrowotnej i spo³ecznej
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt, po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy mo¿e zezwoliæ na dalsz¹
dzia³alnoæ istniej¹cych ju¿ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstwa
od zasad ich usytuowania (odleg³oci wymienione
w pkt 1) je¿eli prowadzenie tych punktów nie spowoduje zak³óceñ w funkcjonowaniu zak³adów i instytucji wymienionych w pkt 1.
3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y musz¹ byæ
usytuowane w budynkach o charakterze sta³ym i
musz¹ posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne,
socjalne i magazynowe.
4. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y winny byæ
tak usytuowane, aby ich lokalizacja nie spowo-dowa³a nadmiernego skupienia w danym rejonie.
5. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu
mo¿e odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do
tego wyznaczonych  okrelonych w za³¹czniku do
uchwa³y.
6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach
lub na okrelonym obszarze gminy ze wzglêdu na
ich charakter Rada Gminy mo¿e wprowadziæ czasowy lub sta³y zakaz sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
§3
Okrela siê warunki sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych oraz zasady wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych:
1. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y prowadzi siê w wyodrêbnionych punktach sprzeda¿y,
którymi s¹:

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.
Sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 4,5% oraz piwa do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê:
a) w restauracjach i zajazdach,
b) w barach,
c) w kawiarniach z tym, ¿e w placówkach tych napoje
zawieraj¹ce powy¿ej 18% alkoholu (z wyj¹tkiem koniaków i likierów) mog¹ byæ podawane w postaci
drinków i koktajli.
W sezonowych punktach gastronomicznych od 1
czerwca do 30 wrzenia zezwala siê na sprzeda¿ piwa
przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y z
przenonych dystrybutorów (nalewaków itp.) ustawionych w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 2 m od lokalu,
w ogródku gastronomicznym przynale¿nym do niego. W punktach tych w³aciciel zobowi¹zany jest zapewniæ konsumentom mo¿liwoæ korzystania z toalet na miejscu lub w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 50 m
od miejsca spo¿ywania napojów alkoholowych.
W sezonowych punktach gastronomicznych oraz podczas imprez na otwartym powietrzu napoje alkoholowe podaje siê wy³¹cznie w naczyniach jednorazowych.
W miejscach sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powinna byæ uwidoczniona informacja o
szkodliwoci spo¿ywania alkoholu.
Na sprzeda¿ napojów alkoholowych podmiotom posiadaj¹cym zezwolenia oraz jednostkom OSP mog¹
byæ wydawane jednorazowe zezwolenia na okres 2
dni.
Op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wnosi siê przed otrzymaniem zezwolenia.
Zezwolenie cofa siê w przypadkach okrelonych w
art. 18 ust. 6 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 26.10.1982r. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) na podstawie udokumentowanego wniosku mieszkañców,
policji oraz organów kontroli lub z urzêdu. W przypadkach tych wymagana jest opinia gminnej komisji
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
W przypadkach okrelonych w art. 18 ust. 6 pkt 3,5 i
6 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm) na wniosek organów kontroli
lub z urzêdu na podstawie zawiadomienia tych organów o pope³nieniu przestêpstwa.
Podmiot, któremu cofniêto zezwolenie mo¿e ubiegaæ
siê o ponowne wydanie zezwolenia nie wczeniej ni¿
po up³ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofniêciu.
§4

Traci moc:
 Uchwa³a Rady Gminy Choczewo Nr XVI/129/2000 z
dnia 21 wrzenia 2000r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
 Uchwa³a Rady Gminy Choczewo Nr XXII/121/93 z dnia
10 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie gminy Choczewo miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych (z pón. zm.).
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Poz. 32, 33, 34
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVI/210/2001
Rady Gminy Choczewo
z dnia 24 padziernika 2001 r.
MIEJSCA WYZNACZONE NA JEDNORAZOW¥
SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
O ZAWARTOCI POWY¯EJ 4,5% ALKOHOLU
PROWADZONA NA IMPREZACH
NA OTWARTYM POWIETRZU
1.
2.
3.
4.
5.

Teren
Teren
Teren
Teren
Teren

rekreacyjny
rekreacyjny
rekreacyjny
rekreacyjny
rekreacyjny

w Choczewie
w Zwartowie
w Sasinie
w Kopalinie
w S³ajszewie

33
UCHWA£A Nr XXVI/211/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 24 padziernika 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Gminnego
Orodka Zdrowia w Choczewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 91, poz. 408 z pón. zm.) oraz uchwa³y Nr VI/51/99
Rady Gminy w Choczewie z dnia 1 czerwca 1999 r. w
sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Choczewie oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów prawa miejscowego (Dz. U. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Choczewie zatwierdza zmianê Statutu
Gminnego Orodka Zdrowia w Choczewie uchwalon¹
przez Radê Spo³eczn¹ Gminnego Orodka Zdrowia w
Choczewie.
Zmiana statutu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI-211/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 24 padziernika 2001 r.
UCHWA£A Nr 1/01
Rady Spo³ecznej Gminnego
Orodka Zdrowia w Choczewie
z dnia 6 wrzenia 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Zdrowia
w Choczewie samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 91, poz. 408 z pón. zm.) oraz § 6 pkt 8 Regulaminu
Pracy Rady Spo³ecznej Gminnego Orodka Zdrowia w
Choczewie zatwierdzonego przez Radê Gminy w Choczewie uchwa³¹ Nr VI/52/99 z dnia 1 czerwca 1999 r. uchwala siê co nastepuje:
§1
W Statucie Gminnego Orodka Zdrowia w Choczewie
 samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej
dodaje siê:
1. W § 8 pkt 10 w brzmieniu: rehabilitacjê ambulatoryjn¹.
2. W § 14 ust. 1 pkt h w brzmieniu: Poradnia rehabilitacji.
§3
Uchwalone zmiany wymagaj¹ zatwierdzenia Rady Gminy w Choczewie
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Spo³ecznej Gminnego
Orodka Zdrowia w Choczewie
T. Gniazdowski

34
UCHWA£A Nr XXIX/235/2001
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci czynszu za dzier¿awê miejsca pod
umieszczeniem tablic informacyjno  reklamowych na
budynkach i gruntach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Miejskiej Czarna Woda na 2002 r.
Na podstawie art. 40 ust. 2 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; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na rok 2002 czynsz roczny za dzier¿awê miej-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 34, 35, 36, 37
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sca pod umieszczenie tablicy informacyjno-reklamowej
na budynkach lub gruntach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej czarna Woda w wysokoci:
 do 1 m2 powierzchni tablicy  55,00 z³,
 od 1 m2 powierzchni tablicy do 3 m2 powierzchni
tablicy  110,00 z³,
 powy¿ej 3 m2 powierzchni tablicy  200,00 z³.
Do kwoty czynszu doliczany bêdzie podatek VAT w wysokoci zgodnej z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi tego podatku.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta,
który ustali tryb i sposób pobierania op³aty.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

35
UCHWA£A Nr XXVII/239/01
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 7 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca Statut Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
art. 37a 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
1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XV/112/96 z dnia 26 lutego 1996 roku w
sprawie statutu gminy (zmienionego Uchwa³¹ Nr XXIX/
233/98 oraz Uchwa³¹ Nr XXVI/234/01) w Rozdziale VIa
zmienia siê § 555 pkt 1 w ten sposób, ¿e otrzymuje on
brzmienie:
§ 555
1) w przypadkach gdy dokumenty lub informacje podlegaj¹ ograniczeniu jawnoci lub ich wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.

36
UCHWA£A Nr XXVII/244/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z 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 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz.
985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 7,8 i 9
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê czynszu za komunalne lokale mieszkalne w wysokoci 1,00 z³/m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu.
2. Ustala siê procentowe podwy¿ki w stosunku do stawki bazowej czynszu w nastêpuj¹cej wysokoci:
+ 30%  za wyposa¿enie lokalu w WC,
+ 30%  za wyposa¿enie lokalu w ³azienkê,
+ 30%  za wyposa¿enie lokalu w centralne ogrzewanie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XIX/166/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

37

§2

UCHWA£A Nr XXVII/245/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 listopada 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie ustalenia stawek odp³atnoci za dostarczone ciep³o do ogrzania pomieszczeñ mieszkalnych i ciep³ej wody z osiedlowej kot³owni w Cedrach Ma³ych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
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Poz. 37, 38, 39

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348) oraz §
34 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053)  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

pobranej wody zu¿ytej na cele gospodarstwa domowego,
2) 0,80 + 7% VAT za zrzut cieków beczkowozem, pochodz¹cych od mieszkañców gminy Cedry Wielkie.

§1

§3

1. Ustala siê stawkê op³aty miesiêcznej 4,04 z³ ³¹cznie z
podatkiem VAT za 1 m2 ogrzewanej powierzchni mieszkalnej p³atne przez 12 m-cy.
2. Ustala siê stawkê w wysokoci 15,00 z³ ³¹cznie z podatkiem VAT za 1 m3 pobranej ciep³ej wody zgodnie z
aktualnym odczytem na wodomierzu.

Traci moc uchwa³a Nr XIX/164/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Cedry Wielkie ceny zrzutu 1 m3 cieków.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cedry Wielkie.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cedry Wielkie.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

§3
Traci moc uchwa³a Nr XIX/167/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia stawek odp³atnoci za dostarczone ciep³o do ogrzania pomieszczeñ mieszkalnych i ciep³ej wody z osiedlowej kot³owni w Cedrach Ma³ych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

38
UCHWA£A Nr XXVII/250/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia na terenie gminy Cedry Wielkie ceny
zrzutu 1 m3 cieków.
Na podstawie art. 7 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; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz §§ 3 i 4 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz
zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków
(Dz. U. z 1996 r. Nr 151, poz. 716 z pón. zm.)  Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

39
UCHWA£A Nr XXI/19/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody dostarczanej z wodoci¹gów gminnych na obszarze Gminy Bobowo.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 oraz z
1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art.7 ust.1 pkt.3 i art.18
ust.1, art. 40, ust. 1 i art. 41 ust. 1 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w Bobowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê 1 m3 wody pobieranej z wodoci¹gów
gminnych na obszarze gminy Bobowo w wysokoci 1,50
z³otych + obowi¹zuj¹cy podatek VAT.
§2
1. Iloæ pobieranej wody ustala siê na podstawie wskazañ wodomierzy.
2. W razie braku wodomierzy sposób ustalenia zu¿ycia
wody okreli umowa stron.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§1

§4

Ustala siê na terenie gminy Cedry Wielkie cenê zrzutu
1 m3 cieków w wysokoci:
1) 2,29 + 7% VAT za zrzut kolektorem,
Iloæ zrzutu cieków kolektorem stanowi 0,8 iloci

Traci moc uchwa³a Nr XVI/35/2000 Rady Gminy w Bobowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny
1 m3 wody dostarczanej z wodoci¹gów gminnych na obszarze Gminy Bobowo.

Dziennik Urzêdowy
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy
B. Kozyra

40
UCHWA£A Nr XXI/23/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bobowo.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt I i art. 22
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 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz.
985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w
Bobowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Bobowo stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XX/34/96 Rady Gminy w Bobowie z dnia 14
listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Bobowo (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1997 r.
Nr 58, poz. 190 zm. z 1998 r. Nr 81, poz. 417 i w Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr 110, poz. 1012) dokonuje
siê nastêpuj¹cych zmian:
1) wprowadza siê Rozdzia³ VI o treci:

2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 55
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 52 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1
a) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  0,30 z³ za
stronê,
b) za uwierzytelnienie notatki lub fotografii wg stawki
obowi¹zuj¹cej przy op³acie skarbowej od powiadczeñ zgodnoci duplikatów, odpisów wyci¹gów,
wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej,
c) za przes³anie przesy³k¹ pocztow¹ kopii dokumentów
lub danych pobiera siê op³aty w wysokoci ustalonej w cenniku us³ug pocztowych Poczty Polskiej S.A.
za przesy³ki listowe, zwiêkszone o 2 z³.
§ 56
Uprawnienia okrelone w § 52 - 55 nie znajduj¹ zastosowania do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
2) Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe otrzymuje oznaczenie jako Rozdzia³ VII a odpowiednie § 52-55 jako § 57-60.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

ROZDZIA£ VI
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du

Traci moc uchwa³a Nr XX/16/O1 Rady Gminy w Bobowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Gminy Bobowo.

§ 52

§4

1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

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

§ 53
Dokumenty wymienione w § 52 ust. 1 udostêpnia siê
w sekretariacie Urzêdu Gminy przez pracownika zajmuj¹cego siê obs³ug¹ Rady i jej organów, w dniach pracy
Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 54
1. Z dokumentów wymienionych w § 52 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.

Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy
B. Kozyra

41
UCHWA£A Nr XXXIII/232/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za dostarczanie zimnej wody
i wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Ryjewo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8
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 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
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1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz.
985, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 4 ust. 1
pkt 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) i po
myli § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i 2b rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz
zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków
(Dz. U. Nr 151, poz. 716 z póniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z art.1 pkt 24 lit. d) ustawy z dnia 20 listopada
1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) Rada
Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:

4) op³ata za 1 m3 cieków (nieczystoci p³ynnych) odprowadzanych kanalizacj¹ sanitarn¹ do oczyszczalni z zak³adów  produkcyjnych (cieki agresywne o wysokim
stê¿eniu)  cena netto 5,05 z³ plus obowi¹zuj¹cy podatek VAT,
5) op³ata za 1 m3 cieków dowo¿onych  do oczyszczalni
z terenu gminy Ryjewo  cena netto 1,75 z³ plus obowi¹zuj¹cy podatek VAT,
6) op³ata za 1 m3 cieków dowo¿onych  plus obowi¹zuj¹cy do oczyszczalni spoza terenu gminy  cena netto
4,62 z³ plus obowi¹zuj¹cy podatek VAT.

§1

§3

Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za dostarczanie wody i
wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych w
wysokoci jak ni¿ej:
1) op³ata za 1 m3 dostarczanej wody:
 dla indywidualnych gospodarstw domowych 
cena netto 1,95 z³ plus obowi¹zuj¹cy na cele bytowe podatek VAT,
 dla pozosta³ych odbiorców  cena netto 2,38 z³
plus obowi¹zuj¹cy podatek VAT,
2) op³ata za 1 m3 cieków (nieczystoci p³ynnych) odprowadzanych kanalizacj¹  sanitarn¹ do oczyszczalni z indywidualnych gospodarstw domowych  cena
netto 2,02 z³ plus obowi¹zuj¹cy podatek VAT,
3) op³ata za 1 m3 cieków (nieczystoci p³ynnych) odprowadzanych kanalizacj¹  sanitarn¹ do oczyszczalni od pozosta³ych dostawców  cena netto 3,81 z³
plus obowi¹zuj¹cy podatek VAT,

Traci moc uchwa³a Nr XXIII/165/2000 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
op³at za dostarczanie zimnej wody i wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Ryjewo.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy
Ryjewo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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