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UCHWA£A Nr XXXVIII/1186/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brêtowa  Niedwiednik w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (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 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr
95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.
971) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brêtowo  Niedwiednik w miecie Gdañsku
obejmuj¹cy obszar o powierzchni 24,37 ha, którego granice przebiegaj¹:
 w czêci pó³nocnej  ulic¹ Podkarpack¹, granic¹ lasu,
ulic¹ Góralsk¹ i ulic¹ Lena Góra,
 od zachodu  granic¹ lasów Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego,
 od po³udniowego wschodu  lini¹ rozgraniczaj¹c¹
ulicy S³owackiego,
 od pó³nocnego wschodu  granic¹ istniej¹cego zespo³u zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Niedwiednik.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 47 terenów (oznaczonych symbolem trzycyfrowym od 001
do 047), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
STREFA 21  mieszkaniowa  domy jednorodzinne wolnostoj¹ce,
STREFA 22  mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna; formy budownictwa: domy jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniacze, domy dwurodzinne w uk³adzie poziomym i pionowym,
STREFA 23  mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna, formy budownictwa:

domy wolnostoj¹ce, bliniacze, dwurodzinne, szeregowe
STREFA 24  mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
STREFA 31  mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23, 33,
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w ustalonych planem
proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
STREFA 33  us³ugowa; funkcje us³ugowe dopuszczone:
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi
owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, turystyki i wypoczynku, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie
o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów
zwi¹zanych z handlem detalicznym, inna dzia³alnoæ na
zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub
o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
STREFA 51  funkcje wydzielone, chronione  wyszczególnione z nazwy wymagaj¹ce ochrony przed uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które s¹ budowane przez gminê w ramach zadañ w³asnych lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria itd.)
STREFA 62  zieleñ dostêpna jak: parki, lasy, skwery,
zielone tereny rekreacyjne.
Dopuszcza siê urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np.:
wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, ma³a gastronomia, szalety, ma³a architektura, obiekty z zakresu handlu i
gastronomii nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
STREFA 81  komunikacja: drogi, ulice lokalne i dojazdowe, publiczne ci¹gi pieszo-jezdne oraz ci¹gi piesze.
Dopuszcza siê lokalizacjê drobnych obiektów us³ugowych
typu kiosk, budka telefoniczna, wiata przystankowa.
STREFA 85  obs³uga komunikacji jak: gara¿oparkingi,
parkingi, przystanki, wêz³y integracyjne, itd.
Dopuszcza siê lokalizacjê drobnych obiektów us³ugowych typu kiosk, budka telefoniczna, wiata przystankowa.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
POWIERZCHNIE: ZABUDOWY, POWIERZCHNIA CA£KOWITA, POWIERZCHNIA U¯YTKOWA  pojêcia budowlane z zastrze¿eniem, i¿ w rozumieniu planu nie uwzglêdnia siê piwnic.
STAWKA PROCENTOWA: jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym
do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych w art. 36 ust. 3
wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
WSKANIK INTENSYWNOCI ZABUDOWY tj. stosu-
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nek powierzchni wszystkich kondygnacji budynków w zewnêtrznym obrysie murów (pomniejszonej o 10%)  do
powierzchni terenu.
DOPUSZCZALNA WYSOKOÆ ZABUDOWY  wysokoæ budynków, wyra¿ona w m mierzona od naturalnej
warstwicy terenu do zwieñczeñ szczytów budynków wykraczaj¹cych ponad kalenicê, lub gdy takie nie wystêpuj¹, mierzona do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, w obu przypadkach bez masztów odgromnikowych, anten i kominów (budynek lub budowla
nie powinna przekraczaæ maksymalnej wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,72 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 21 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalny  0,30
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio:
 2 000,0 m2 powierzchni dzia³ki
 1200,0 m2 powierzchni dzia³ki
Szerokoæ frontu dzia³ki  minimum 30,0 m.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 9,0 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 12%
powierzchni dzia³ki
Linie zabudowy: nieprzekraczalne:
 od strony dojazdu  jak na rysunku planu. Linia ta
nie dotyczy gara¿y ukrytych w skarpie.
 od granicy z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 minimum 30,0 m.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie w obrêbie dzia³ki.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od strony projektowanej ulicy dojazdowej 032-81.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ:
 z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych lub
sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
W granicach dzia³ek, na styku z Trójmiejskim Parkiem
Krajobrazowym, koniecznoæ zorganizowania strefy
buforowej stanowi¹cej dziesiêciometrowy pas wielopiêtrowej zieleni typu lenego. Zbocza nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ przez odpowiednie do warunków umocnienie i odwodnienie skarp. Minimum
70% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na
powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Stromy stok zagro¿ony erozj¹.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i przylega do granicy Parku. Zakaz lokalizowania zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 30,0 m
od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3 Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê kompleksowe projektowanie i realizacjê
niwelacji terenu wraz z umocnieniem i odwodnieniem skarp. Zaleca siê realizacjê gara¿y ukrytych w
skarpie przy ci¹gu pieszo-jezdnym i stanowi¹cych
umocnienie skarpy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,29 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 22 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna: domy wolnostoj¹ce, bliniacze, dwurodzinne.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Zabudowa jednorodzinna szeregowa.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy: dla terenu istniej¹cej zabudowy szeregowej  wed³ug stanu istniej¹cego,
dla terenu zabudowy wolnostoj¹cej, bliniaczej, dwurodzinnej:
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 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2  maksymalny 0,55
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 400,0 m2 do
1000,0 m2  maksymalny 0,35
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 1000,0 m2  maksymalny 0,30
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio:
 minimalna powierzchnia dzia³ki 800,0 m2
Dopuszczalna wysokoæ projektowanej zabudowy:
 maksymalna 9,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2  25% powierzchni dzia³ki
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 400,0 m2  maksymalna powierzchnia zabudowana 100,0 m2 + 6%
od powierzchni dzia³ki ponad 400,0 m2.
Linie zabudowy:
 od ulicy Lena Góra nr 029-81  wed³ug stanu istniej¹cego, od ulicy Lena Góra nr 031-81  linia
zabudowy cile okrelona  jak na rysunku planu
(w linii budynku nr 35 b.)
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
PARKINGI
 dla mieszkañców min.2 miejsca postojowe/1mieszkanie w obrêbie dzia³ki.
 dla istniej¹cej zabudowy szeregowej dopuszcza siê
1 miejsce postojowe/1mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi:
 zabudowa szeregowa dostêpna od ulicy nr 029-81
 Lena Góra,
 zabudowa wolnostoj¹ca dostêpna od ulicy nr 03181  Lena Góra.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Budynek przy ulicy Lena Góra 35 b  o wartociach
kulturowych do zachowania.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Zbocza i skarpy nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ przez
odpowiednie do warunków umocnienie i odwodnienie skarp. Wszystkie wystêpuj¹ce drzewa (poza owocowymi) podlegaj¹ ochronie. Minimum 70% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
OBSZARY ZAGRO¯EN
Osuwaj¹cy siê teren przy zachodniej granicy dzia³ki
nr 119 przy ulicy Lena Góra  przy ostatnim segmencie zabudowy szeregowej.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej. ogólnomiejskiej. Osuwaj¹cy siê teren przy zachodniej
granicy dzia³ki nr 119 przy ulicy Lena Góra wymaga interwencji.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 22 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ce funkcje us³ugowe.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy:
 dla dzia³ek o powierzchni do 500,0 m2  maksymalny 0,55
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 500,0 m 2 do
1000,0 m2  maksymalny 0,35
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 1 000,0 m2  maksymalny 0,30
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio:
Wyklucza siê podzia³y wtórne dla dzia³ek nr 158, 159,
160; na pozosta³ych terenach  minimalna powierzchnia dzia³ki 900,0 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 9,0 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2 = 25% powierzchni dzia³ki,
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 400,0 m 2 do
2 000,0 m2 maksymalna powierzchnia zabudowana
= 100,0 m2 + 6% od powierzchni dzia³ki ponad
400,0 m2,
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 2 000,0 m2 powierzchnia zabudowana  maksymalna 200,0 m2.
Linie zabudowy:
 cile okrelone, jak na rysunku planu.
 nieprzekraczalna  minimum 30,0m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.

Poz. 42

 95 

8. PARKINGI
 dla mieszkañców min.2 miejsca postojowe/1 mieszkanie w obrêbie dzia³ki.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od ulicy nr 031-81  Lena Góra,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych lub
sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 budynek przy ul. Lena Góra 72 o wartociach kulturowych  do zachowania
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Tereny chronionych skarp wy³¹czone z zainwestowania.
Zbocza nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ przez odpowiednie do warunków umocnienie i odwodnienie
skarp. Wszystkie wystêpuj¹ce drzewa (poza owocowymi) podlegaj¹ ochronie.
Minimum 70% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i przylega do granicy Parku. Zakaz lokalizowania zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 30,0 m
od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 31 Funkcja mieszkaniowo-us³ugowa  us³ugi wy³¹cznie w poziomie parteru i poni¿ej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
 wskanik intensywnoci zabudowy  dla dzia³ki nr
163: maksymalny  0,45
 dla dzia³ki nr 162: maksymalny  0,90
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio:
Wyklucza siê podzia³y wtórne.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: dla nowej zabudowy  maksymalna 9,0 m, dla istniej¹cej  nie wiêcej ni¿ obecnie
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ki nr 163 do 20%,
 dla dzia³ki nr 162 do 40%.
Linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca/1mieszkanie w obrêbie dzia³ki.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od ulicy nr 031-81  Lena Góra,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych lub
sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Zbocza nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ przez odpowiednie do warunków umocnienie i odwodnienie
skarp. Wszystkie wystêpuj¹ce drzewa (poza owocowymi) podlegaj¹ ochronie. Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
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17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,73 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 22 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ce us³ugi w istniej¹cych obiektach.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy dla dzia³ek w zale¿noci od ich wielkoci wylicza siê nastêpuj¹co:
maksymalny
dopuszczalna powierzchnia
= 2,50 x terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
minimalny
dopuszczalna powierzchnia
= 1,35 x terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: zakaz podzia³ów
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 9,0 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2  25% powierzchni dzia³ki,
 dla dzia³ki powy¿ej 400,0 m2powierzchnia zabudowana = 100,0 m2 + 8% powierzchni dzia³ki powy¿ej 400,0 m2
Linia zabudowy:
 wed³ug linii okrelonej na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca/1mieszkanie w obrêbie dzia³ki,
 dla istniej¹cej zabudowy bliniaczej dopuszcza siê
1 miejsce postojowe/1mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od ulicy nr 033-81  Niedwiednik
oraz od ulicy (nr 035-81) Mazowieckiej,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ:
 z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowanie tradycyjnej skali zabudowy w relacji do
zabudowy ju¿ istniej¹cej oraz k¹ta nachylenia po³aci
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dachowej, a w przypadku modernizacji istniej¹cych
obiektów tak¿e zachowanie historycznych zasad kompozycji.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wszystkie wystêpuj¹ce drzewa (poza owocowymi)
podlegaj¹ ochronie. Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne. W budynkach od strony ul. S³owackiego nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
przegród zewnêtrznych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 22 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ce funkcje us³ugowe w istniej¹cych budynkach.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy dla dzia³ek w zale¿noci od ich wielkoci wylicza siê nastêpuj¹co:
maksymalny
dopuszczalna powierzchnia
= 2,50 x terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 9,0 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2  25% powierzchni dzia³ki,
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 400,0 m2 powierzchnia zabudowana = 100,0 m 2 + 8% powierzchni dzia³ki powy¿ej 400,0 m2,
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Linie zabudowy:
 nieprzekraczalne: w odleg³oci 6,0 m od linii regulacyjnej ulicy dojazdowej nr 038-8 1, oraz
 w odleg³oci 12,0 m od linii regulacyjnej ul. Góralskiej nr 28-81.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca/1mieszkanie w obrêbie dzia³ki
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od drogi dojazdowej nr 038-81
oraz od ulicy nr 028-81 Góralskiej,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wszystkie wystêpuj¹ce drzewa (poza owocowymi)
podlegaj¹ ochronie. Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2 Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3 Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,72 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 22 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ce funkcje us³ugowe w istniej¹cych obiektach.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy dla dzia³ek w zale¿noci od ich wielkoci wylicza siê nastêpuj¹co:
maksymalny
dopuszczalna powierzchnia
= 2,50 x terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
minimalny
dopuszczalna powierzchnia
= 1,35 x terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: zakaz podzia³ów
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 9,0 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2  25% powierzchni dzia³ki,
 dla dzia³ki o powierzchni powy¿ej 400,0 m2 powierzchnia zabudowana = 100,0 m2 + 8% powierzchni dzia³ki powy¿ej 400,0 m2,
Linia zabudowy  nieprzekraczalna, jak na rysunku
planu, wzd³u¿ istniej¹cej linii zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca/1mieszkanie w obrêbie dzia³ki.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od ulicy nr 038-81  Niedwiednik.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowanie tradycyjnej skali zabudowy w relacji do
zabudowy ju¿ istniej¹cej oraz k¹ta nachylenia po³aci
dachowej. W przypadku modernizacji istniej¹cych
obiektów tak¿e zachowanie historycznych zasad kompozycji.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wszystkie wystêpuj¹ce drzewa (poza owocowymi)
podlegaj¹ ochronie. Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne. W budynkach od strony ul. S³owackiego nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
przegród zewnêtrznych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 1,01 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 24 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
Teren miêdzy ul. Podkarpack¹ a lini¹ zabudowy przeznaczony pod miejsca postojowe dla samochodów
osobowych  parking lub gara¿ ukryty czêciowo w
skarpie, teren miêdzy lini¹ zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki  pod zieleñ osiedlow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ce funkcje us³ugowe z zakresu handlu, zdrowia,
administracji, kultury, ³¹cznoci.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,1.
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 16,0 m;
dla gara¿u przy ul. Podkarpackiej  maksymalna 3,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 30%
powierzchni terenu strefy.
Linie zabudowy: dla zabudowy projektowanej nieprzekraczalna linia w odleg³oci minimum 10.0m od granicy terenów lenych.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Obowi¹zuje zachowanie dostêpu do terenów lenych
poprzez minimum 2 ogólnodostêpne urz¹dzone ci¹gi
piesze: od ulicy Góralskiej (w miejscu oznaczonym na
rysunku planu) i od ulicy Podkarpackiej.
Ustala siê koniecznoæ wprowadzenia terenowych urz¹dzeñ dla niepe³nosprawnych, jak: pochylnie, balustrady, nawierzchnie równe, antypolizgowe, bariery i ¿ywop³oty wzd³u¿ koron skarp, terenowe schody oraz
chodniki przy ulicach o spadku powy¿ej 3%, urz¹dzenia ma³ej architektury do wypoczynku zarówno wokó³
bloków jak i w niewielkich aneksach wzd³u¿ chodników,
a w szczególnoci wzd³u¿ ulic o spadku powy¿ej 3%.
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8. PARKINGI
 dla mieszkañców  minimum 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie. Lokalizacja w strefie i poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów: od ulicy nr 028-81  Góralskiej oraz nr 034-81  Podkarpackiej,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
Konstrukcja gara¿u lub parkingu przy ul. Podkarpackiej musi stanowiæ zabezpieczenie przed osuwaniem
siê stoku.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Stok przy ul. Podkarpackiej  podczas prac ziemnych
zagro¿ony osuwaniem siê gruntu.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej. Zaleca siê zachowanie istniej¹cych
drzew lub  w razie kolizji z realizacj¹ inwestycji 
ich przesadzenie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 1,20 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 24 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ce funkcje us³ugowe w istniej¹cych obiektach.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 0,70
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 16,0 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: maksymalny 20% powierzchni terenu.
Linia zabudowy: nieprzekraczalne, jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ wprowadzenia terenowych
urz¹dzeñ dla niepe³nosprawnych, jak: pochylnie, balustrady, nawierzchnie równe, antypolizgowe, bariery
i ¿ywop³oty wzd³u¿ koron skarp, terenowe schody
oraz chodniki przy ulicach o spadku powy¿ej 3%, urz¹dzenia ma³ej architektury do wypoczynku zarówno
wokó³ bloków jak i w niewielkich aneksach wzd³u¿
chodników, a w szczególnoci wzd³u¿ ulic o spadku
powy¿ej 3%.Wymagana maksymalna wysokoæ stopnia schodów terenowych  15,0 cm.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców minimum 1 miejsce postojowe/
1 mieszkanie. Lokalizacja w strefie i poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów: od ulicy nr 035-81  Mazowieckiej (piesza dostêpnoæ równie¿ od ulicy Góralskiej).
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Uci¹¿liwoæ akustyczna skrzy¿owania ulic: Góralskiej
i S³owackiego.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
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17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej. Zaleca siê wprowadzenie wzmocnionej
izolacyjnoci akustycznej przegród zewnêtrznych budynku mieszkalnego nr 3 przy ulicy Góralskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 1,10 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 24 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 0,65
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 16,0 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: maksymalny 18% powierzchni terenu.
Linie zabudowy: nieprzekraczalne, jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ wprowadzenia terenowych
urz¹dzeñ dla niepe³nosprawnych, jak: pochylnie, balustrady, nawierzchnie równe, antypolizgowe, bariery
i ¿ywop³oty wzd³u¿ koron skarp, terenowe schody
oraz chodniki przy ulicach o spadku powy¿ej 3%, urz¹dzenia ma³ej architektury do wypoczynku zarówno
wokó³ bloków jak i w niewielkich aneksach wzd³u¿
chodników, a w szczególnoci wzd³u¿ ulic o spadku
powy¿ej 3%.Wymagana maksymalna wysokoæ stopnia schodów terenowych-15.0cm.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców minimum 1 miejsce postojowe/
1 mieszkanie. Lokalizacja poza stref¹.i w strefie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów od ulicy nr 029-81 i nr
031-81 Lena Góra,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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Wysokie skarpy oznaczone na rysunku planu wymagaj¹ ochrony.
Ustala siê, ¿e ochrona ta polegaæ ma na:
 niedostêpnoci terenu dla penetracji,
 wprowadzeniu wzd³u¿ korony wysokich skarp zabezpieczeñ dla pieszych w postaci barier i zwartego masywu krzewów,
 wprowadzeniu zieleni ochronnej wraz z systemem
umocnieñ stabilizuj¹cych, chroni¹cych przed erozj¹. Przy wykonywaniu technicznego projektu obsadzeñ nale¿y uwzglêdniæ potencjalne siedlisko.
Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Styk terenów mieszkaniowych z obszarami oznaczonych na rysunku planu wysokich skarp.  zagro¿ony
erozj¹, osuwaniem siê mas ziemnych i niebezpieczny
dla u¿ytkowników.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 1,13 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 24 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,00
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 30,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 15%
powierzchni terenu.
Linie zabudowy: od strony skarpy  nieprzekraczalne
wy³¹cznie po obrysie istniej¹cych budynków.
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ wprowadzenia terenowych
urz¹dzeñ dla niepe³nosprawnych, jak: pochylnie, balustrady, nawierzchnie równe, antypolizgowe, bariery
i ¿ywop³oty wzd³u¿ koron skarp, terenowe schody
oraz chodniki przy ulicach o spadku powy¿ej 3%, urz¹dzenia ma³ej architektury do wypoczynku zarówno
wokó³ bloków jak i w niewielkich aneksach wzd³u¿
chodników, a w szczególnoci wzd³u¿ ulic o spadku
powy¿ej 3%.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców minimum 1 miejsce postojowe/
1 mieszkanie lokalizacja poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów  od ulicy nr 031-81 
Lena Góra,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wysokie skarpy oznaczone na rysunku planu wymagaj¹ ochrony.
Ustala siê, ¿e ochrona ta polegaæ ma na:
 niedostêpnoci terenu dla penetracji,
 wprowadzeniu wzd³u¿ korony wysokich skarp zabezpieczeñ dla pieszych w postaci barier i zwartego masywu krzewów,
 wprowadzeniu zieleni ochronnej wraz z systemem
umocnieñ stabilizuj¹cych, chroni¹cych przed erozj¹. Przy wykonywaniu technicznego projektu obsadzeñ nale¿y uwzglêdniæ potencjalne siedlisko.
Minimum 70% niezabudowanego terenu nale¿y
przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Styk terenów mieszkaniowych z obszarami oznaczonych na rysunku planu wysokich skarp.  zagro¿ony
erozj¹, osuwaniem siê mas ziemnych i niebezpieczny
dla u¿ytkowników
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
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17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej. ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 24 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,50
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 25,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 25%
powierzchni terenu.
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ wprowadzenia terenowych
urz¹dzeñ dla niepe³nosprawnych, jak: pochylnie, balustrady, nawierzchnie równe, antypolizgowe, bariery i ¿ywop³oty wzd³u¿ koron skarp, terenowe schody
oraz chodniki przy ulicach o spadku powy¿ej 3%, urz¹dzenia ma³ej architektury do wypoczynku zarówno wokó³ bloków jak i w niewielkich aneksach wzd³u¿ chodników, a w szczególnoci wzd³u¿ ulic o spadku powy¿ej 3%. Wymagana maksymalna wysokoæ stopnia
schodów terenowych  15,0 cm.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców minimum 1 miejsce postojowe/
1 mieszkanie. Lokalizacja poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów od ulicy nr 031-81.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Strome stoki nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ przez
odpowiednie do warunków umocnienie i odwodnienie skarp. Minimum 50% niezabudowanego terenu
nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strome stoki zagro¿one erozj¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 2,20 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 24 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ce funkcje us³ugowe.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,60
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 36,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej  18%
powierzchni terenu.
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ wprowadzenia terenowych urz¹dzeñ dla niepe³nosprawnych, jak: pochylnie, balustrady, nawierzchnie równe, antypolizgowe, bariery i ¿ywop³oty wzd³u¿ koron skarp, terenowe schody oraz
chodniki przy ulicach o spadku powy¿ej 3%, urz¹dzenia ma³ej architektury do wypoczynku zarówno wokó³
bloków jak i w niewielkich aneksach wzd³u¿ chodników, a w szczególnoci wzd³u¿ ulic o spadku powy¿ej
3%. Wymagana maksymalna wysokoæ stopnia schodów terenowych  15,0 cm.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców minimum 1 miejsce postojowe/
1mieszkanie.Lokalizacja poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów od ulicy nr 029-81, nr 03081  Lena Góra oraz z ci¹gu pieszego nr 039-81.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
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Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wysokie skarpy wymagaj¹ ochrony. Ustala siê, ¿e
ochrona ta polegaæ ma na:
 niedostêpnoci terenu dla penetracji,
 wprowadzeniu wzd³u¿ korony wysokich skarp zabezpieczeñ dla pieszych w postaci barier i zwartego masywu krzewów,
 wprowadzeniu zieleni ochronnej wraz z systemem
umocnieñ stabilizuj¹cych, chroni¹cych przed erozj¹. Przy wykonywaniu technicznego projektu obsadzeñ nale¿y uwzglêdniæ potencjalne siedlisko.
Przestrzeñ wewn¹trzblokowa wymaga intensywnego
zagospodarowania zieleni¹, wprowadzenia elementów ma³ej architektury oraz przebudowy schodów. Minimum 80% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Styk terenów mieszkaniowych z obszarami oznaczonych na rysunku planu wysokich skarp.  zagro¿ony
erozj¹, osuwaniem siê mas ziemnych i niebezpieczny
dla u¿ytkowników.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 24 Funkcja mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.

Poz. 42

5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,90
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: wyklucza siê podzia³y wtórne.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 30,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 25%
powierzchni terenu.
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê koniecznoæ wprowadzenia terenowych
urz¹dzeñ dla niepe³nosprawnych, jak: pochylnie, balustrady, nawierzchnie równe, antypolizgowe, bariery
i ¿ywop³oty wzd³u¿ koron skarp, terenowe schody
oraz chodniki przy ulicach o spadku powy¿ej 3%, urz¹dzenia ma³ej architektury do wypoczynku zarówno
wokó³ bloków jak i w niewielkich aneksach wzd³u¿
chodników, a w szczególnoci wzd³u¿ ulic o spadku
powy¿ej 3%.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców minimum 1 miejsce postojowe/
1 mieszkanie. Lokalizacja poza stref¹
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów od ulicy nr 029-81 Lena
Góra,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Budynek nr 8, w którym zarysowuje siê uszkodzenie
ciany, z powodu osuwania siê mas ziemnych w rejonie s¹siaduj¹cej zabudowy szeregowej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
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Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 31 Funkcje mieszkaniowo-us³ugowe.
Zabudowa szeregowa, udzia³ funkcji us³ugowej do
50% powierzchni u¿ytkowej budynku. Funkcje preferowane  us³ugi podstawowe.
Dzia³ki nr 36/2 i 37/2 s¹ przeznaczone pod miejsca
postojowe dla samochodów, ustalone w rubryce 8.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Dla terenu dzia³ek nr 75/65,75/64 ³¹cznie:
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,00
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 10,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 45%
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Wygodne podjazdy, dojazdy i inne urz¹dzenia  dla
osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie;
 dla us³ug  2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych. Lokalizacja w strefie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów: od ulic nr 028-81  Góralskiej oraz nr 034-81  Podkarpackiej.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Minimum 40% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przebieg istniej¹cego gazoci¹gu przez dzia³ki nr 36/2
i 37/2
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 31 Funkcje mieszkaniowo-us³ugowe.
Udzia³ funkcji us³ugowej minimum 70% powierzchni
u¿ytkowej budynku.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalny 0,80
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 10,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 40%
powierzchni terenu.
Linie zabudowy: cile okrelone jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy i inne urz¹dzenia  dla osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min.2 miejsca postojowe/1 mieszkanie;
 dla us³ug  2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych.
Lokalizacja w strefie i poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów: od ulic nr 029-81 oraz nr
031-81  Lena Góra,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
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cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Minimum 20% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê..
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 31 Funkcje mieszkaniowo-us³ugowe. Zabudowa
wolnostoj¹ca, udzia³ funkcji us³ugowej minimum 30%
powierzchni u¿ytkowej budynku. Funkcje preferowane: us³ugi z zakresu ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej i edukacji.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalny  0,45
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: wyklucza
siê podzia³y wtórne.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 9,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: 25%
powierzchni dzia³ki
Linie zabudowy: cile okrelone jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy i inne urz¹dzenia  dla osób niepe³nosprawnych.
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8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie;
 dla us³ug  2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych. Lokalizacja w obrêbie dzia³ki.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów:  od ulic nr 031-81  Lena Góra,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie. z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 31 Funkcje mieszkaniowo-us³ugowe: budynki
us³ugowe, budynki us³ugowo-mieszkalne z us³ugami
minimum do poziomu parteru.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Funkcja mieszkaniowa jako wy³¹czna w obiektach istniej¹cych.
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalny 0,55
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: wyklucza siê podzia³y wtórne.. Istniej¹ce podzia³y historyczne  oznaczone na rysunku planu  do zachowania.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 10,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2 = 25%
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 400,0 m2 = 100,0 m2
+ 20% powierzchni dzia³ki ponad 400,0 m2.
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy 10,0 m
od krawê¿nika jezdni serwisowej od ul. S³owackiego.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Wygodne podjazdy, dojazdy i inne urz¹dzenia  dla
osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min. 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie;
 dla us³ug  2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych. Lokalizacja w strefie i poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów od ulicy S³owackiego poprzez jezdniê serwisow¹ wzd³u¿ pó³nocnej jezdni ul.
S³owackiego, oraz projektowanej ulicy nr 036-81.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych lub
sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Ochron¹ konserwatorsk¹ objête s¹ podzia³y w³asnociowe wzd³u¿ ul. S³owackiego. Budynek przy ul. S³owackiego 105, o wartociach kulturowych  do zachowania. Projektowana zabudowa komponowana w
module historycznej parcelacji.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹
przegród zewnêtrznych w budynkach mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej. Minimum 30% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie
biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Zasiêg uci¹¿liwoci akustycznej ul. S³owackiego.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
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17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê zmianê funkcji mieszkaniowej na mieszkaniowo  us³ugow¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,58 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 31 Funkcje mieszkaniowo-us³ugowe: budynki
us³ugowe, budynki us³ugowo-mieszkalne z us³ugami
minimum do poziomu parteru.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Funkcja mieszkaniowa jako wy³¹czna w obiektach istniej¹cych.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 0,60
Dla poszczególnych dzia³ek w zale¿noci od ich wielkoci, wskanik intensywnoci wylicza siê nastêpuj¹co:
maksymalny
dopuszczalna powierzchnia
= 3,0 x
terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
minimalny
dopuszczalna powierzchnia
= 1,7 x
terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: wyklucza
siê podzia³y wtórne z wyj¹tkiem podzia³u oznaczonego na rysunku planu. Istniej¹ce podzia³y historyczne 
oznaczone na rysunku planu  do zachowania.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 12,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2 = 25% powierzchni dzia³ki,
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 400,0 m2 = 100,0 m2
+ 20% powierzchni dzia³ki ponad 400,0 m2.
Linie zabudowy: cile okrelone  jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy, dojazdy i inne urz¹dzenia  dla osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
 dla mieszkañców min.2 miejsca postojowe/1 mieszkanie;
 dla us³ug  2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych.
Lokalizacja w strefie i poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów:
 od ulicy S³owackiego poprzez jezdniê serwisow¹
wzd³u¿ pó³nocnej jezdni ul. S³owackiego,
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Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych lub
sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Ochron¹ konserwatorsk¹ objête s¹ podzia³y w³asnociowe wzd³u¿ ul. S³owackiego. Budynek przy ul. S³owackiego nr109, o wartociach kulturowych  do zachowania. Projektowana zabudowa komponowana w
rytmie historycznej parcelacji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹
przegród zewnêtrznych w budynkach mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej. Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie
biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Uci¹¿liwoæ akustyczna od ul. S³owackiego.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê zmianê funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹ w budynkach przy ul. S³owackiego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 31 Funkcje mieszkaniowo-us³ugowe: budynki us³ugowe, budynki us³ugowo-mieszkalne z us³ugami minimum do poziomu parteru.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Funkcja mieszkaniowa jako wy³¹czna w obiektach istniej¹cych.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Poz. 42
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny
0,60
Dla poszczególnych dzia³ek w zale¿noci od ich wielkoci, wskanik intensywnoci wylicza siê nastêpuj¹co:
maksymalny
dopuszczalna powierzchnia
= 3,0 x
terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
minimalny
dopuszczalna powierzchnia
= 1,7 x
terenu zabudowanego
powierzchnia dzia³ki
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: wyklucza siê podzia³y wtórne. Istniej¹ce podzia³y historyczne  oznaczone na rysunku planu  do zachowania.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 12,0
m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:
 dla dzia³ek o powierzchni do 400,0 m2 = 25% powierzchni dzia³ki,
 dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 400,0 m2 = 100,0 m2
+ 20% powierzchni dzia³ki ponad 400,0 m2.
Linie zabudowy: cile okrelone  jak na rysunku
planu
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy, dojazdy i inne urz¹dzenia  dla osób niepe³nosprawnych.
PARKINGI
 dla mieszkañców min.2 miejsca postojowe/1 mieszkanie;
 dla us³ug  2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych.
Lokalizacja w strefie i poza stref¹.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ terenów:
 od ulicy S³owackiego poprzez jezdniê serwisow¹
wzd³u¿ pó³nocnej jezdni ul. S³owackiego,
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych lub
sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Ochron¹ konserwatorsk¹ objête s¹ podzia³y w³asnociowe wzd³u¿ ul. S³owackiego. Budynek przy ul. S³owackiego nr109, o wartociach kulturowych  do zachowania. Projektowana zabudowa komponowana w
rytmie historycznej parcelacji
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹
przegród zewnêtrznych w budynkach mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej. Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie
biologicznie czynne.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Uci¹¿liwoæ akustyczna od ul. S³owackiego.
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i przylega do granicy Parku. Zakaz lokalizowania zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 30 m od
granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê. zmianê funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹ w budynkach przy ul. S³owackiego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 33 Us³ugi edukacji i wychowania, kultury, sportu i
ochrony zdrowia.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienionymi w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 12,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:. nie
ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
 dla us³ug  minimum 3 miejsca postojowe/1000m2
powierzchni u¿ytkowej i 1 miejsce postojowe/10
zatrudnionych. Lokalizacja w strefie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od ulic: Lena Góra nr 037-81 i od
ul. S³owackiego. poprzez ci¹g pieszo-jezdny 041-81
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nale¿y wprowadziæ zieleñ obni¿aj¹c¹ poziom ha³asów
komunikacyjnych i zanieczyszczeñ py³owych. Nale¿y
przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹
przegród zewnêtrznych w budynkach od strony ul.
S³owackiego i Góralskiej. Minimum 50% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie
biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Czêæ terenu w zasiêgu uci¹¿liwoci ul. S³owackiego
i wêz³a S³owackiego/Góralska.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 33 Strefa us³ugowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie wy¿sza ni¿ w stanie istniej¹cym
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie wy¿sza ni¿ w
stanie istniej¹cym.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: nie wy¿szy ni¿ w stanie istniej¹cym
Linie zabudowy: jak w stanie istniej¹cym.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Poza stref¹: dla us³ug  minimum 1 miejsce postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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Drogi: dostêpnoæ od strony ulicy nr 031-81 Lena
Góra.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Adaptacja obiektu dla celów funkcji us³ugowych wymaga zastosowania wzmocnionej izolacji d¿wiêkoch³onnej oraz eliminujacej szkodliwe drgania w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 33 Us³ugi edukacji i wychowania, kultury, sportu
oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienionymi w punkcie 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 12,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: do
25% powierzchni terenu.

Poz. 42

Linie zabudowy: nieprzekraczalne: od ulicy 031-81 
w linii istniej¹cej zabudowy oraz w odleg³oci minimum 30,0 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
 dla us³ug minimum 3 miejsca postojowe/1000m2
powierzchni u¿ytkowej i 1 miejsce postojowe/10
zatrudnionych. Lokalizacja w strefie i poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od strony ulicy nr 031-81 Lena
Góra.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Adaptacja obiektu dla celów funkcji us³ugowych wymaga zastosowania wzmocnionej izolacji dwiêkoch³onnej oraz eliminujacej szkodliwe drgania w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
Minimum 70% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchnie biologicznie czynne.
12 OBSZARY ZAGRO¯EN
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Zachodnia czêæ terenu (na zachód od istniej¹cego
budynku) przeznaczona pod terenowe urz¹-dzenia
sportowe  ogólnodostêpne.
17.2 Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i przylega do granicy Parku. Zakaz lokalizowania zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 30,0 m
od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ przepisy szczególne dotycz¹ce zabezpieczenia przeciwpo¿arowego lasów.
17.3 Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 51 Funkcje wydzielone: us³ugi ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienionymi w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy:
Wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalny 
1,10
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: wyklucza siê podzia³y wtórne.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksymalna 12,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: do
40% powierzchni dzia³ki.
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy i inne urz¹dzenia dla osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
 dla us³ug  2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej i 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych. Lokalizacja poza stref¹  w zatokach i w ulicach obs³uguj¹cych strefê.lub w strefie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od ulicy Lena Góra nr 031-81
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: z sieci gazowej.
Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wprowadziæ zieleñ obni¿aj¹c¹ poziom ha³asów komunikacyjnych i zanieczyszczeñ py³owych. Minimum
20% niezabudowanego terenu nale¿y przeznaczyæ na
powierzchnie biologicznie czynne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
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17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej ogólnomiejskiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 62 Zieleñ dostêpna  z urz¹dzonym ci¹giem pieszym do lasu.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Teren wy³¹czony spod zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê wprowadzenie urz¹dzeñ rekreacyjnych na
styku z terenami mieszkaniowymi i ci¹gu pieszego od
strony ulicy Podkarpackiej do lasu.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Zalesiony i stromy stok  ograniczenie dostêpnoci.
Teren lasu na styku z przyleg³ymi terenami mieszkaniowymi nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia do wypoczynku, aby uchroniæ las przed nadmiern¹ penetracj¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
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17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 0,68 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 62 Zieleñ dostêpna  fragment lasu ochronnego
w obrêbie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Teren wy³¹czony spod zabudowy i lokalizacji urz¹dzeñ
rekreacyjnych
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Teren zalesiony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, du¿e spadki terenu  ograniczenia dostêpnoci.
Stromy stok parku lenego wymaga ochrony przed
penetracj¹ mieszkañców osiedla. Nie przewiduje siê
urz¹dzeñ rekreacyjnych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Erozja stromych zboczy i skarp.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren stanowi fragment lasu ochronnego w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
17.3 Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 027

2. POWIERZCHNIA 1,71 ha

Poz. 42

3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 62 Zieleñ dostêpna  tereny zieleni rekreacyjnej
osiedla z urz¹dzonymi ci¹gami pieszymi i fragment
lasu ochronnego w obrêbie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Teren wy³¹czony spod zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Sposób zagospodarowania terenu winien zapewniæ
mo¿liwoæ korzystania z rekreacji osobom niepe³nosprawnym.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Istniej¹ce drzewa na terenie zieleni rekreacyjnej osiedla podlegaj¹ ochronie. 10-metrowy pas przy granicy z terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
nale¿y obsadziæ zieleni¹ len¹. Wysokie skarpy wymagaj¹ ustabilizowania i wprowadzenia zieleni.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego a czêciowo stanowi las ochronny w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Na teren rekreacji osiedlowej nale¿y wprowadziæ
urz¹dzenia takie jak: przejcia piesze, miejsca do wypoczynku, sportu i zabaw dzieciêcych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 028

2. POWIERZCHNIA  1,67 ha

Poz. 42
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3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ulica Góralska  ulica lokalna
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
23,0 m
5. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Ulicê Góralsk¹ nale¿y obsadziæ z obu stron
drzewami alejowymi. Przyleg³e skarpy obsadziæ krzewami ozdobnymi o systemie korzeniowym zabezpieczaj¹cym zbocza przed erozj¹. Nale¿y przeciwdzia³aæ
swobodnemu sp³ywowi wód opadowych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strome skarpy, du¿a iloæ sp³ywaj¹cych wód opadowych.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 jezdnia  7,0 m,
 chodniki  min. 2 x 1,5 m,
 skrzy¿owanie z ulic¹ S³owackiego  jednopoziomowe, sterowane sygnalizacj¹ wietln¹.
Odleg³oæ projektowanej zabudowy  12,0  15,0 m
od krawêdzi jezdni.
Zgodnie z wymogami obrony cywilnej  ulica 028 
droga ewakuacyjna.
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA  1,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ulica Lena Góra  ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
9,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Du¿y spadek ulicy  koniecznoæ wprowadzenia nawierzchni antypolizgowej oraz porêczy dla pieszych
wzd³u¿ chodników.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
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10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 jezdnia  7,0 m,
 chodniki  min. szerokoæ  2,0 m,
 szer. w liniach rozgraniczaj¹cych: 9,0  34,0 m 
zgodnie z rysunkiem planu
Zgodnie z wymogami obrony cywilnej  droga ewakuacyjna.
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 030 2. POWIERZCHNIA  0,31 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ulica Lena Góra  ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
11,0 m
5. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strome skarpy bez zabezpieczeñ.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 jezdnia  6,0 m,
 chodniki jednostronny  2 m,
 szer. w liniach rozgraniczaj¹cych  11,0  16,0 m 
zgodnie z rysunkiem planu
Zgodnie z wymogami obrony cywilnej  droga ewakuacyjna.
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA  0,85 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ulica Lena Góra  ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
13,0 m
5. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przebieg istniej¹cej sieci gazowej w projektowanym
dojedzie do budynku po³o¿onego w strefie 012  24.
9. ZASADY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 jezdnia  6,0 m,
 chodniki  min. 1,5 m,
 szer. w liniach rozgraniczaj¹cych  13,0  35,0 m 
zgodnie z rysunkiem planu
Zgodnie z wymogami obrony cywilnej  droga ewakuacyjna.
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Zaleca siê opracowaæ analizê mo¿liwoci wprowadzenia drzew i krzewów, wykonaæ i zrealizowaæ projekt
obsadzeñ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 032 2. POWIERZCHNIA  0,11 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Projektowany ci¹g pieszo-jezdny.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
6,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Skarpy nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ przez
odpowiednie do warunków umocnienie i odwodnienie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strome skarpy zagro¿one erozj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Zagospodarowanie w postaci jednoprzestrzennego
ci¹gu pieszo  jezdnego z pêtl¹ zawrotow¹, w³¹czonego poprzez wjazd bramowy do ulicy S³owackiego.
Po rozbudowie ulicy S³owackiego do dwóch jezdni 2
x 2 pasy ruchu w³¹czenie projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego tylko na zasadzie prawych skrêtów.
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Poz. 42

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 033 2. POWIERZCHNIA  0,16 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ulica Niedwiednik  ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 jezdnia  6,0 m,
 chodniki  min. 2 x 1,50 m,
Zgodnie z wymogami obrony cywilnej  droga ewakuacyjna.
Stawka procentowa równa 0%
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 034 2. POWIERZCHNIA  0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ulica Podkarpacka  istniej¹ca ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
16,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 jezdnia -6,0 m,

Poz. 42
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 Chodniki  min. 2 x 1,50 m.
Zgodnie z wymogami obrony cywilnej  droga ewakuacyjna.
Stawka procentowa równa 0%
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 035 2. POWIERZCHNIA  0,37 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ulica Mazowiecka  istniej¹ca ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
21,0 m
5. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Parametry ulicy:
 jezdnia  6,0 m,
 chodniki  min. 2 x 1,50 m
Zgodnie z wymogami obrony cywilnej  droga ewakuacyjna.
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 036 2. POWIERZCHNIA  0,09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Projektowany dojazd do parkingu wielopoziomowego od ulicy Lena Góra
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Umocnienie stromego stoku wzniesienia przylegaj¹cego do ulicy. Ponadto nale¿y wprowadziæ zieleñ jako dodatkowy element umocnienia skarpy.
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8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Parametry dojazdu:
 jezdnia  6,0 m,
 chodnik  1 x 1,5  2,0 m,
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 037 2. POWIERZCHNIA  0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Istniej¹cy ci¹g pieszo jezdny.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Zagospodarowanie przekroju normalnego w postaci
jednoprzestrzennego ci¹gu pieszo-jezdnego zakoñczonego placem zawrotowym wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 038 2. POWIERZCHNIA  0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ci¹g pieszo-jezdny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 039 2. POWIERZCHNIA  0,34 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ci¹g pieszy ³¹cz¹cy dwa poziomy ulicy Lena
Góra
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 m
5. PARKINGI
Zakaz parkowania.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Otoczenie ci¹gu zagospodarowane zieleni¹
stabilizuj¹c¹ skarpê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Erozja stoków wzniesienia spowodowana wodami
opadowymi.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Zagospodarowanie ci¹gu w postaci schodów terenowych.
Stawka procentowa równa 0%
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 040
2. POWIERZCHNIA  0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ci¹g pieszy.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 m
5. PARKINGI
Zakaz parkowania.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Zabezpieczenie skarp przed erozj¹.
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strome skarpy ulegaj¹ce erozji.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Stawka procentowa równa 0%
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU  041 2. POWIERZCHNIA  0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ci¹g pieszy (w tym schody) oraz  na odcinku
po³udniowo-wschodnim  ci¹g pieszo-jezdny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Ci¹g pieszy  6,0 m, ci¹g pieszo-jezdny  8,5 m.
5. PARKINGI
Zakaz parkowania.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Stromy stok i z³y stan techniczny schodów.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Zaleca siê przebudowê schodów w celu poprawy bezpieczeñstwa i wygody pieszych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 042
2. POWIERZCHNIA  0,01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
NR 81 Ci¹g pieszy
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
4,0 m
5. PARKINGI
Zakaz parkowania.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Stawka procentowa równa 0%.
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 043
2. POWIERZCHNIA 0,22ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 85 Projektowany parking wielopoziomowy.
Zachodnim skrajem terenu przechodzi publiczny ci¹g
pieszy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienionymi w rubryce 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do poziomu najwy¿szej rzêdnej przejcia pieszego 040-81.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: nie
ustala siê.
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy i inne urz¹dzenia dla osób niepe³nosprawnych
8. PARKINGI
Ca³y teren przeznaczony pod parking wielopoziomowy
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od ulicy Lena Góra nr 031-81.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz:  nie ustala siê.
Ogrzewanie: nie ustala siê.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Konstrukcja parkingu z zastosowaniem murów oporowych winna stanowiæ zabezpieczenie przed osuwaniem siê mas ziemnych, które zagra¿aj¹ s¹siedniej
zabudowie mieszkaniowej. Na pokryciu stropu nale¿y urz¹dziæ taras widokowy z zieleni¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Stroma, niezabezpieczona i osuwaj¹ca siê skarpa,
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miêdzy projektowanym parkingiem i budynkiem przy
ulicy Lena Góra nr 8.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej 
proces realizacji inwestycji wspólny dla ca³ej strefy.
(jedna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowê, jednoczesna
realizacja ca³oci inwestycji)
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
W rozwi¹zaniu szczegó³owym terenu parkingu zabezpieczenie dojazdu do istniej¹cego zespo³u boksów gara¿owych na terenie nr 046-85 oraz ci¹g pieszy (schody), ³¹cz¹cy tereny mieszkaniowe z terenami lenymi i rekreacyjnymi.
17.2 Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 044
2. POWIERZCHNIA 0,73ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 85 Gara¿e lub parkingi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 6,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: nie
ustala siê.
Linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy i inne urz¹dzenia dla niepo³nosprawnych
8. PARKINGI
Ca³y teren przeznaczony na cele parkingowe lub gara¿owe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od strony ulicy nr 029-81 Lena
Góra.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: nie ustala siê.
Ogrzewanie: nie ustala siê.
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cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Realizacja nowych obiektów nie mo¿e zagra¿aæ drzewostanowi na terenach przyleg³ych do strefy od zachodu i pó³nocy i naruszaæ stabilnoci skarp.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
S¹siedztwo skarp zagro¿onych erozj¹ i osuwaniem
siê mas ziemnych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Teren przylega do lasu  obowi¹zuj¹ przepisy szczególne dotycz¹ce zabezpieczenia przeciwpo¿arowego lasów.
17.3 Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 045
2. POWIERZCHNIA 0,52ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 85 Projektowany parking wielopoziomowy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienion¹ w rubryce 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 6 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: nie
ustala siê.
Linie zabudowy.  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Podjazdy i inne urz¹dzenia dla osób niepe³nosprawnych
8. PARKINGI
Ca³y teren przeznaczony pod parking wielopoziomowy
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od strony ulicy nr 036-81 Lena
Góra.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: nie ustala sie.
Ogrzewanie:. nie ustala siê
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wprowadzenie ekranów i pasa zieleni zabezpieczaj¹cych tereny mieszkaniowe przed uci¹¿liwociami..
Realizacja nowych obiektów nie mo¿e naruszaæ stabilnoci skarp
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Stok zagro¿ony erozj¹ i osuwaniem siê mas ziemnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej 
proces realizacji inwestycji wspólny dla ca³ej strefy.
(jedna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowê, jednoczesna
realizacja ca³oci inwestycji).
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905
1. NUMER TERENU 046
2. POWIERZCHNIA 0,15ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 85 Gara¿e lub parkingi.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienion¹ w rubryce 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: nie ustala siê.
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Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 3,0 m.
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej:nie
ustala sie.
Linie zabudowy. Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Ca³y teren przeznaczony na cele gara¿owe lub parkingowe.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od strony ulicy nr 031-81 Lena
Góra.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: nie ustala siê.
Ogrzewanie: nie ustala siê.
cieki: do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Realizacja nowych obiektów nie mo¿e naruszaæ stabilnoci skarp
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
S¹siedztwo skarp zagro¿onych erozj¹ i osuwaniem
siê mas ziemnych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Zakaz budowy obiektów kubaturowych.
Zakaz podzia³u
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Ca³y teren przeznaczony na cele parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od strony ulicy nr 029-81 Lena
Góra.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: nie ustala sie.
Ogrzewanie: nie ustala siê.
cieki: nie ustala siê.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Obowi¹zek wprowadzenia zielonych ekranów w formie pasa zwartej zieleni izolacyjnej na styku z terenami szko³y.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy gazoci¹g, koliduj¹cy z projektowanym zagospodarowaniem.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0905

1. NUMER TERENU 047
2. POWIERZCHNIA 0,36ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 85 Parking jednopoziomowy dla samochodów osobowych
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienion¹ w rubryce 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.

1. NUMER TERENU 048
2. POWIERZCHNIA 0,12ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
NR 85 Parking jednopoziomowy dla samochodów osobowych
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza wymienion¹ w rubryce 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Zakaz budowy obiektów kubaturowych.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Ca³y teren przeznaczony na cele parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dostêpnoæ od strony ulicy nr 035-81  Mazowieckiej.
Woda: z sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej.
Gaz: nie ustala sie.
Ogrzewanie: nie ustala siê.
cieki: nie ustala siê.
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji  wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy gazoci¹g, koliduj¹cy z projektowanym zagospodarowaniem.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
Teren le¿y w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brêtowo  Niedwiednik w miecie Gdañsku w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice obszaru planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania i strefy funkcyjne,
3) nieprzekraczalne i cile okrelone linie zabudowy,
4) granice terenów zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
5) ci¹gi piesze (o przebiegu orientacyjnym),
6) granice terenów chronionych skarp,
7) linie historycznych podzia³ów w³asnociowych, podlegaj¹cych ochronie,

8) budynki istniej¹ce o wartociach kulturowych  do zachowania.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc: (we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego jednostki urbanistycznej Brêtowo, zatwierdzony Zarz¹dzeniem Nr 53/76 Prezydenta Miasta Gdañska z dnia 29 padziernika 1976 r. (Dz. Urz. WRN
w Gdañsku Nr 4 z dnia 5 maja 1977 r. poz. 25), z póniejszymi zmianami.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

43
UCHWA£A Nr X/77/2001
Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Podd¹bie oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka.
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 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), 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, z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z 1999 r. Nr 41, poz. 412) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy w Ustce uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê ni¿ej wymienione zmiany planów zago-
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spodarowania przestrzennego miejscowoci Podd¹bie
oraz Gminy Ustka w granicach oznaczonych na za³¹cznikach nr:1 (segment 1) i 2 (segment 2) do niniejszej uchwa³y, których ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku zmiany planów sk³adaj¹cego siê z segmentu
1 w skali 1:1000 oraz segment 2 w skali 1:2000 stanowi¹cych za³¹czniki do przedmiotowej uchwa³y.
§2
Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Podd¹bie, zatwierdzonego Uchwa³¹
Rady Gminy Ustka Nr V/45/94 z dnia 8 grudnia 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 42, poz. 231) wprowadza siê, wg za³¹cznika nr 1 (segment 1), zgodne z uzyskanymi zgodami na przeznaczenie gruntów lenych na
cele nierolnicze i nielene, stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa oraz Gminy Ustka (Zgoda Ministra rodowiska znak SP-B-2120/113/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. oraz
zgoda Wojewody Pomorskiego znak O VII-6112/2/01/01/
314 z dnia 21 lutego 2001 r.) nastêpuj¹ce, ni¿ej wymienione zmiany:
1. W OBSZARZE A:
a) fragment dzia³ki nr 46/4L oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem P o powierzchni ok. 0,15 ha przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji upraw lenych przeznacza siê dla
funkcji strategicznego parkingu samochodów osobowych,
b) fragment dzia³ki nr 46/4L oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 13.KL o powierzchni ok. 0,05 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji upraw lenych przeznacza siê
dla funkcji pasa drogi lokalnej, stanowi¹cej dojazd
ko³owy do wymienionego powy¿ej strategicznego
parkingu samochodów osobowych jak i do terenów
ujêcia wody (20.WW),
c) fragment dzia³ki nr 46/4L oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 20.WW o powierzchni ok. 0,06 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji stacji redukcyjnej gazu oraz
upraw lenych przeznacza siê na powiêkszenie terenów dwuotworowego ujêcia wody,
d) fragment dzia³ki nr 29L oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 10.KL o powierzchni ok. 0,18 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji upraw lenych przeznacza siê
dla funkcji pasa drogi lokalnej, stanowi¹cej dojazd
ko³owy do s¹siaduj¹cych z nim terenów planowanej zabudowy obs³ugi ruchu turystycznego,
e) fragmenty dzia³ek nr: 9/22; 103; 7/9 oznaczony na
rysunku zmiany planu symbolem 6.UTL o powierzchni odpowiednio ok. 0,35 ha, 0,02 ha, 0,03 ha przeznaczone dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji amfiteatru z zieleni¹ towarzysz¹c¹
przeznacza siê dla funkcji zabudowy letniskowej,
f) fragment dzia³ki nr 7/9 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 5.UT o powierzchni ok. 0,18 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji parkingu samochodów osobowych oraz us³ug gastronomii i handlu przeznacza
siê dla funkcji zabudowy obs³ugi ruchu turystycznego,
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g) fragment dzia³ki nr 7/9 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 4.UT o powierzchni ok. 0,05 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji amfiteatru z zieleni¹ towarzysz¹c¹ przeznacza siê na powiêkszenie istniej¹cych dzia³ek o nr: 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; realizuj¹cych funkcjê
obs³ugi ruchu turystycznego,
h) fragmenty dzia³ek nr: 7/3; 7/4; 7/5 oznaczonych na
rysunku zmiany planu symbolem 11.KL o powierzchni ok. 0,02 ha przeznaczone dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji zabudowy realizuj¹cej obs³ugê ruchu turystycznego przeznacza siê
na powiêkszenie istniej¹cego pasa drogi lokalnej,
i) fragment dzia³ki nr 9/22 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2.UT o powierzchni ok. 0,01 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji amfiteatru z zieleni¹ towarzysz¹c¹ przeznacza siê na powiêkszenie istniej¹cej dzia³ki
nr 6/12 realizuj¹cej funkcjê obs³ugi ruchu turystycznego.
2. W OBSZARZE B:
a) fragment dzia³ki nr 12/5 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8.UTL o powierzchni ok. 0,04 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji zieleni parkowej przeznacza siê
dla funkcji zabudowy letniskowej,
b) fragment dzia³ki nr 12/5 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 14.KL o powierzchni ok. 0,02 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji zieleni parkowej przeznacza siê
dla funkcji pasa drogowego drogi lokalnej, stanowi¹cej dojazd ko³owy do s¹siaduj¹cych z nim terenów planowanej i istniej¹cej zabudowy letniskowej.
3. W OBSZARZE C:
a) fragment dzia³ki nr 27 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 9.UTL o powierzchni ok. 0,05
ha przeznaczony dotychczas w zmienianym planie
miejscowym dla funkcji pasa drogowego drogi lokalnej przeznacza siê na powiêkszenie istniej¹cych
dzia³ek o nr: 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101
realizuj¹cych funkcjê zabudowy letniskowej,
c) fragment dzia³ki nr 47 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 15.KL o powierzchni ok. 0,12 ha
przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji upraw lenych przeznacza siê
dla funkcji pasa drogowego drogi lokalnej, stanowi¹cej dojazd ko³owy do s¹siaduj¹cych z nim terenów istniej¹cej zabudowy letniskowej,
b) fragment dzia³ki nr 47 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 19.NOp o powierzchni ok.
0,01 ha przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla funkcji upraw lenych oraz dla
lokalizacji urz¹dzenia s³u¿¹cego gospodarce ciekowej (przepompownia 34 Nop  oznaczenie w zmienianym planie) przeznacza siê dla funkcji infrastruktury technicznej zwi¹zanej z gospodark¹ ciekow¹.
§3
Do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ustka zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4.11.94 r. (Dz. U.
Woj. s³upskiego z 30 listopada 1994 r. Nr 38 poz. 210)
wprowadza siê, wg za³¹cznika nr 2 (segment 2), zgodne z
uzyskan¹ zgod¹ na przeznaczenie gruntów lenych na cele
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nierolnicze i nielene, stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa (Zgoda Ministra rodowiska znak SP-B-2120/113/
2001 z dnia 31 lipca 2001 nastêpuj¹ce, ni¿ej wymienione
zmiany:
1. W OBSZARZE D
a) pas terenu zawieraj¹cy fragmenty dzia³ek nr: 25/2L;
44L; 45/1L; 46/5L oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 16.G1/2 o powierzchni ok. 4,0 ha przeznaczony dotychczas w zmienianym planie miejscowym dla upraw lenych przeznacza siê dla funkcji
pasa drogowego drogi powiatowej relacji Podd¹bie  Dêbina.
§4
Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planów jest:
1) dokonanie zmiany przeznaczenia czêci terenu objêtego opracowaniem, z lenego na nieleny, sankcjonuj¹cej rzeczywiste u¿ytkowanie terenu i przygotowuj¹c tym samym teren dla funkcji ustalonych
zmienianym planem,
2) dokonanie zmiany przeznaczenia czêci terenu objêtego opracowaniem, z lenego na nieleny dla nowoustalonych funkcji terenu,
3) dokonanie wtórnego podzia³u terenu w granicach
opracowania dla wydzielenia nowych dzia³ek rekreacyjno-letniskowych,
4) adaptacja ustaleñ zmienianego planu miejscowego
dotycz¹cych:
a) rozwi¹zañ w zakresie ochrony rodowiska naturalnego i ochrony dóbr kultury,
b) rozwi¹zañ w zakresie komunikacji,
c) g³ównych rozwi¹zañ w zakresie infrastruktury
technicznej.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jak i
ustaleniach rysunku zmiany planu mowa jest o:
1) zmianie planów  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
zmiany planów o którym mowa w § 2 niniejszej
uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku zmiany planów  nale¿y przez to rozumieæ
rysunki zmiany planów na mapie w skali 1:1000 i
1:2000 stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y,
4) granicach opracowania  nale¿y przez to rozumieæ
granice opracowania pokazane na rysunkach zmiany planów,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które winno przewa¿aæ
na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
Rozdzia³ II
Przedmiot ustaleñ
§6
1. Przedmiotem ustaleñ planu jest:
a) ustalenie przeznaczenia dla terenów objêtych opracowaniem,
b) okrelenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny

o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny tej infrastruktury,
d) okrelenie lokalnych warunków i zasad kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzenia terenu,
e) okrelenie warunków zagospodarowania terenów.
Rozdzia³ III
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
dla terenów objêtych granicami planu
§7
1. Ustala siê funkcjê zgodn¹ z ustalon¹ rysunkiem planu,
przeznaczeniem podstawowym terenów w granicach
opracowania, wed³ug oznaczeñ u¿ytych na rysunku planu:
2. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
1) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego wg ustaleñ zalecanych,
2) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej w pasach drogowych,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do
prawid³owego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
Rozdzia³ IV
Zasady ogólne zagospodarowania terenów
bêd¹cych przedmiotem ustaleñ
§8
1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obszary o ró¿nym przeznaczeniu mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania
go do aktualnego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod
warunkiem ¿e odleg³oæ linii nowopoprowadzonej od
ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2 m oraz, ¿e
powierzchnia ¿adnego z obszarów z podstawowym
przeznaczeniem nie bêdzie pomniejszona o wiêcej ni¿
10% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
2. Ustala siê bezwzglêdny zakaz wykonywania nowych
podzia³ów geodezyjnych innych ni¿ wykazane rysunkiem planu.
3. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach nowowydzielonych dzia³ek funkcji
podstawowej w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego realizowanego na przedmiotowej dzia³ce.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie wzrostu
wartoci i obrotu nieruchomoci
§9
Ustala siê stawkê zerow¹ (0%) s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty
jednorazowej w momencie obrotu nieruchomoci¹.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§ 10
1. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê.
1) adaptuje siê istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹,
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2) planowan¹ zabudowê pod³¹czyæ do istniej¹cej sieæ
wodoci¹gowej przebiegaj¹cej w pasach dróg lokalnych.
2. Ustalenia w zakresie odprowadzenie cieków i wód
opadowych:
1) planowan¹ zabudowê letniskow¹ pod³¹czyæ do istniej¹cej sieæ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej,
przebiegaj¹cej w pasach dróg lokalnych, odprowadzaj¹c¹ tym samym cieki do istniej¹cego systemu odprowadzania cieków sanitarnych,
2) odprowadzenie cieków deszczowych na tereny
zielone w obrêbie granic w³asnych dzia³ek. Ustala
siê zakaz odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Ustalenia w zakresie odpadów sta³ych:
1) ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko komunalne w miejscowoci Bierkowo, (gmina miejska S³upsk), zgodnie z porozumieniem komunalnym zawartym pomiêdzy miastem S³upsk a gmin¹ Ustka, podpisanym w dniu 3
lipca 2000 r. oraz Uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr
IV/33/2000 roku z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wspó³dzia³ania gminy Ustka z gmin¹ miejsk¹
S³upsk w zakresie utrzymywania wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji odpadów komunalnych.
4. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki.
1) adaptuje siê istniej¹ce uzbrojenie elektroenergetyczne w zakresie sieci niskiego i redniego napiêcia. Nowowznoszon¹ zabudowê zasiliæ ze stacji s³upowej zlokalizowanej na dzia³ce nr 8/18.
§ 11
Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu w granicach opracowania stanowiæ bêdzie sieæ istniej¹cych oraz projektowanych dróg lokalnych dowi¹zana do istniej¹cej drogi
powiatowej relacji Podd¹bie  Machowinko oraz projektowanej drogi powiatowej relacji Podd¹bie  Dêbina.
Rozdzia³ VII
Ustalenie zakazów i zaleceñ
obowi¹zuj¹cych w ca³ym obszarze opracowania
§ 12
ZAKAZY:
1) Bezwzglêdny zakaz wznoszenia obiektów tymczasowych.
2) Stosowania szczelnych pokryæ nawierzchni utwardzonych (np. wylewany beton, chodniki asfaltowe, prefabrykowane elementy betonowe o wymiarach wiêkszych ni¿ 0,2 m x 0,2 m).
3) Stosowania nieestetycznych pokryæ dachowych (papowo-asfaltowych, eternitowych).
4) Zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu.
ZALECENIA:
1) Zaleca siê profesjonalne systemy pokryæ dachowych.
2) Zaleca siê maksymaln¹ iloæ nasadzeñ niskich, zapewniaj¹cych minimalizacjê skutków nas³onecznienia.
3) Zaleca siê unikanie powierzchni gruntu bez utwardzeñ
lub bez pokrycia rolinnoci¹ nisk¹ (trawa, kwiaty) w
celu unikniêcia zapylenia, kurzu gruntowego, zapiaszczania atmosfery.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) Zaleca siê budowê ogrodowych systemów irygacyjnych w celu obni¿enia skutków zapylenia powietrza.
Rozdzia³ VIII
Ustalenia w szczegó³owe dla obszarów
§ 13
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi ró¿ne sposoby
u¿ytkowania zgodnie z rysunkiem zmiany planu
1.UT  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Teren zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej w celu przekszta³ceñ terenu w zakresie funkcjonalnym i zagospodarowania terenu dla funkcji zorganizowanej obs³ugi ruchu turystycznego. Zwarta zabudowa parterowa wyró¿niaj¹ca siê wysokim standardem u¿ytkowym i funkcjonalnym. Ze wzglêdu na szczególn¹ lokalizacjê przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, integralnie zwi¹zane z walorami otaczaj¹cej przestrzeni rodowiska naturalnego. Zaleca siê wybór w/w
rozwi¹zañ (projektu) w drodze konkursu architektonicznego.
2.UT  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Ustala siê funkcje obs³ugi ruchu turystycznego przeznaczeniem podstawowym terenu powiêkszaj¹cego dzia³kê nr 6/12.
3.UT  Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Zabudowa obs³ugi ruchu turystycznego.
4.UT  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Teren powiêkszaj¹cy istniej¹ce dzia³ki zabudowy funkcji obs³ugi ruchu turystycznego. Zakaz budowy obiektów budowlanych na terenie. Wykonaæ scalenia
geodezyjne. Zakaz wtórnego podzia³u i wydzielania samodzielnych dzia³ek po dokonaniu scalenia.
5.UT  Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Zabudowa obs³ugi ruchu turystycznego.
Ustala siê szczegó³owe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu takie jak dla projektowanej zabudowy letniskowej (6.UTL).
6.UTL  Projektowana zabudowa letniskowa. Zmienia
siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Ustala
siê funkcjê rekreacyjno  wypoczynkow¹ przeznaczeniem
podstawowym terenu. Ustala siê szczegó³owe warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) podzia³y geodezyjne nowowydzielonych dzia³ek wg.
rysunku zmiany planów,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy  20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki na której lokalizuje siê
zabudowê,
c) parkowanie i gara¿owanie na terenie posesji,
d) rzêdna posadowienia parteru zabudowy letniskowej
maksymalnie 0,15 m ponad poziom terenu w centralnym obszarze dzia³ki na której lokalizuje siê zabudowê,
e) zabudowa jednokondygnacyjna z poddaszem u¿ytkowym w przestrzeni dachu wysokiego,
f) bezwzglêdny zakaz podpiwniczenia nowoprojektowanych budynków,
g) dopuszczalne pochylenie po³aci dachu wysokiego
w przedziale 16%  100% odpowiednio 8o-45o,
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h) Rzêdna najwy¿szego elementu dachu  maksymalnie 9 m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji
zabudowy,
i) powierzchnie utwardzone na terenie posesji (podjazd ko³owy, dojcie do zabudowy oraz inne utwardzenia niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania funkcji rekreacyjno  wypoczynkowej) wykonaæ
z drobnowymiarowych elementów budowlanych,
zapewniaj¹c penetracje wody opadowej w grunty
w miejscu opadu,
j) zachowaæ bezwzglêdnie 70% powierzchni dzia³ki powierzchni¹ ekologicznie czynn¹,
k) ogranicza siê mo¿liwoæ wycinki istniej¹cego drzewostanu. Zakres dopuszczalnej wycinki drzew niezbêdny do realizacji zabudowy ustaliæ po okreleniu programu u¿ytkowego planowanej zabudowy na
etapie wydawanej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
l) maksymalna powierzchnia utwardzeñ  10% powierzchni ca³kowitej dzia³ki na której dokonuje siê
utwardzeñ.
8.UTL; 9UTL  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Teren powiêkszaj¹cy istniej¹ce dzia³ki
zabudowy letniskowej. Zakaz budowy obiektów budowlanych na terenie. Wykonaæ scalenia geodezyjne. Zakaz
wtórnego podzia³u i wydzielania samodzielnych dzia³ek
po dokonaniu scalenia, dotyczy w szczególnoci terenu
8.UTL
10.KL.  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Ustala siê funkcjê pasa drogowego drogi
lokalnej stanowi¹cej przed³u¿enie istniej¹cej drogi komunikuj¹cej obszar z zurbanizowan¹ stref¹ miejscowoci.
Droga stanowi dojazd do projektowanej zabudowy 1.UT
i udra¿nia ruch ko³owy generowany w bezporednim s¹siectwie. Szerokoæ w L.R. 10 m, szerokoæ jezdni 5 m.
Obs³uga terenów zabudowanych poprzez wjazdy bramowe. Zatoki parkingowe szerokoci maksymalnie 2,5 m.
przyleg³e bezporednio do jezdni Chodniki szerokoci 2m
przyleg³e do jezdni lub oddzielnie pasem zieleni. Dopuszcza siê ruch pieszy w przestrzeni jezdni.
11.KL  Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Adaptuje siê ustalenia zmienianego planu: pas drogowy g³ównego ci¹gu pieszo  jezdnego miejscowoci (ul. Promenada S³oñca). Ustala siê korektê przebiegu linii rozgraniczaj¹cej, poszerzaj¹c¹ pas drogowego w obrêbie dzia³ek nr: 7/3; 7/4; 7/5 zgodn¹ z rysunkiem zmiany planów.
12.KL  Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Adaptuje siê ustalenia zmienianego planu: pas drogowy ko³owego wjazdu do miejscowoci. Powi¹zaæ funkcjonalnie z pêtl¹ komunikacji zbiorowej zlokalizowan¹ zgodnie z rysunkiem zmiany planów oraz strategicznym parkingiem samochodów osobowych.
13.KL  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Ustala siê funkcjê pasa drogowego drogi lokalnej, dojazdowej do terenu ujêcia wody oraz nowoprojektowanych dzia³ek zabudowy letniskowej. Szerokoæ w
L.R. 10 m, szerokoæ jezdni 5 m. Zatoki parkingowe szerokoci maksymalnie 2,5 m. przyleg³e bezporednio do
jezdni. Dozwala siê ruch pieszy w przestrzeni jezdni.
14.KL  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Ustala siê funkcjê pasa drogowego drogi lokalnej, dojazdowej do istniej¹cych nie skomunikowanych
dzia³ek zabudowy letniskowej. Szerokoæ w L.R. 10 m,

szerokoæ jezdni 5 m. Obs³uga terenów zabudowanych
poprzez wjazdy bramowe. Zatoki parkingowe szerokoci
maksymalnie 2,5 m. przyleg³e bezporednio do jezdni.
Ruch pieszy w przestrzeni jezdni.
15.KL  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Ustala siê funkcjê pasa drogowego drogi lokalnej, dojazdowej do istniej¹cych dzia³ek zabudowy letniskowej. Szerokoæ w L.R. 8 m, szerokoæ jezdni 5 m.
Obs³uga terenów zabudowanych poprzez wjazdy bramowe. Zatoki parkingowe szerokoci maksymalnie 2,5 m.
przyleg³e bezporednio do jezdni. Dozwala siê ruch pieszy w przestrzeni jezdni.
16.G1/2  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu z lenego na nieleny. Ustala siê funkcjê pasa
drogowego drogi powiatowej relacji Podd¹bie  Dêbina.
Szerokoæ w L.R. 15 m, szerokoæ jezdni 6 m. Utwardzony pas jezdny ze stabilizowanym poboczem gruntowym.
Przebieg jezdni prowadziæ chroni¹c bezwzglêdnie istniej¹cy drzewostan. Nowoprojektowane po³¹czenie komunikacji ko³owej wymuszone urbanizacj¹ terenów nadmorskich miejscowoci Dêbina istotnie skracaj¹ce czas przejazdu pomiêdzy miejscowociami.
17.Zp  Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Adaptuje siê ustalenia zmienianego planu dotycz¹ce urz¹dzenia i funkcji terenu. Zieleñ parkowa
z zagospodarowaniem sportowo  rekreacyjnym.
18.Zp.Uk  Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu. Adaptuje siê ustalenia zmienianego planu dotycz¹ce urz¹dzenia i funkcji terenu....Urz¹dziæ przestrzeñ dla funkcji placu rekreacyjno  wypoczynkowego
z amfiteatrem. Funkcjonalnie powi¹zaæ z ci¹giem handlowym s¹siaduj¹cej zabudowy us³ugowej. W ramach urz¹dzania nale¿y:
1) wydzieliæ granice funkcjonalne,
2) przewidzieæ i rozwi¹zaæ mo¿liwoæ grupowania ruchomych miejsc siedz¹cych organizuj¹cych widowniê muszli koncertowej, w nawi¹zaniu do jej planowanej lokalizacji oraz sta³e miejsca wypoczynkowe
w przestrzeni placu,
3) utwardziæ ci¹gi piesze w oparciu o technologie drobnowymiarowych elementów betonowych,
4) bezwzglêdnie chroniæ istniej¹cy drzewostan,
5) zaprojektowaæ indywidualne owietlenie placu.
19.Nop  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu z lenego na nieleny, sankcjonuj¹c i adaptuj¹c tym samym istniej¹ce zagospodarowanie i zainwestowanie przepompowni cieków.
20. WW  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu z lenego na nieleny, sankcjonuj¹c i adaptuj¹c tym samym istniej¹ce zagospodarowanie i zainwestowanie dwuotworowego ujêcia wody.
21.Tt  Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu z rolnego na nierolny, sankcjonuj¹c i adaptuj¹c tym samym istniej¹ce zagospodarowanie i zainwestowanie wie¿y teletechnicznej.
Rozdzia³ XII
Przepisy koñcowe
§ 13
W granicach objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc odpowiednio, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopa-

 123 

Poz. 43, 44

da 1994 r. (obszar D fragment segmentu 2) oraz ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowoci Podd¹bie, zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady
Gminy Ustka Nr V/45/94 z dnia 8 grudnia 94 r. (obszary
A; B; C; segment 1 oraz fragment obszaru D segment 2)
sprzeczne z ustalonymi w przedmiotowej zmianie planów.
§ 14
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych niniejsze zmiany planów i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
2) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i rysunkach zmienianych planów zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹ wymienionych w § 2.
§15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski
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Gdañsk, dnia 31 grudnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/612-A/16/2001/I/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 sierpnia 2001 r.
Rafinerii Gdañskiej S.A.
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 190541636
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce pro-
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jektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy, w zakresie wytwarzania ciep³a, jego przesy³ania i dystrybucji,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 30
czerwca 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/16/612/U/2/98/BK z
dnia 27 sierpnia 1998 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/15/612/U/
21/98/BK z dnia 27 sierpnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr PCC/15A/612/W/3/2001/BK z dnia 20 wrzenia
2001 r.
w dniu 10 sierpnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do
mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu
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wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede
wszystkim wzrost kosztów paliwa ciek³ego.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 czerwca 2003 r.,
tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Rafineria Gdañska S.A.
ul. Elbl¹ska 135
80-718 Gdañsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/612-A/16/2001/SA
z dnia 31 grudnia 2001 r.
SPIS TRECI

1. OBJANIENIA POJÊÆ U¯YTYCH W TARYFIE
2. ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
3. PODZIA£ ODBIORCÓW CIEP£A NA GRUPY
4. RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ BAZOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
5. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
6. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK
OP£AT
1. Objanienia pojêæ u¿ytych w taryfie.
Podstaw¹ prawn¹ stosowanej taryfy s¹ w szczególnoci:
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z
1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43 poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103 poz. 1099), zwana dalej ustaw¹,
 rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.  w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwane
dalej rozporz¹dzeniem taryfowym,
 rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.  w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845), zwane dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
1. Wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego  t.j.
Rafineria Gdañska S.A. ul. Elbl¹ska 135, 80-718 Gdañsk,
zwana dalej Rafineri¹ Gdañsk¹ S.A..
2. Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym.
3. Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego.
4. Moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny.
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5. Zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi
6. Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
7. Uk³ad pomiarowo rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru

iloci i parametrów nonika ciep³a których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
8. Liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy.
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o Rafineria Gdañska S.A. prowadzi
dzia³alnoæ gospodarcz¹ na podstawie udzielonych
koncesji:
 na wytwarzanie ciep³a w skojarzeniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej  z dnia 27 sierpnia 1998 r. Nr
WCC/16/612/U/2/98/BK,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  z dnia 27 sierpnia 1998 r. Nr PCC/15/612/U/2/98/BK zmienionej decyzj¹ z dnia 20 wrzenia 2001 r. Nr PCC/15A/612/W/
3/2001/BK.
3. Podzia³ odbiorców na grupy.

Podzia³ odbiorców na grupy dokonany zosta³ zgodnie z § 10 rozporz¹dzenia taryfowego

Grupa
odbiorców
Odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez Rafineriê Gdañsk¹ S.A.
Odbiorcy, którym ciep³o w postaci pary o cinieniu do 0,6 MPa i temperaturze 180°C
dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i
eksploatowan¹ przez Rafineriê Gdañsk¹ S.A.
Odbiorcy, którym ciep³o w postaci pary o cinieniu do 2,1 MPa i temperaturze 230°C
dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i
eksploatowan¹ przez Rafineriê Gdañsk¹ S.A.

WG
P 0,6

P 1,2

4. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

l.p.

cena za zamówion¹
moc ciepln¹ - roczna
1
cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ - rata miesiêczna
2

3

cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe - roczna

4

stawka op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe - rata
miesiêczna

grupy odbiorców

jednostka
miary

WG

netto

z³/MW

brutto*

ceny i stawki op³at

P 0,6

P 2,1

10 398,36

8 454,00

8 454,00

z³/MW

12 686,00

10 313,88

10 313,88

netto

z³/MW

866,53

704,50

704,50

brutto*

z³/MW

1 057,17

859,49

859,49

netto

z³/GJ

18,74

16,98

16,98

brutto*

z³/GJ

22,86

20,72

20,72

3

5,58

2,65

2,65

3

6,81

3,23

3,23

netto

z³/m

brutto*

z³/m

netto

z³/MW

4 127,60

1 015,22

204,61

brutto*

z³/MW

5 035,67

1 238,57

249,62

netto

z³/MW

343,97

84,60

17,05

brutto*

z³/MW

419,64

103,21

20,80
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5

stawka op³aty zmiennej za
us³ugi przesy³owe
stawka op³aty abonamentowej - roczna

6
stawka op³aty abonamentowej - rata miesiêczna
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netto

z³/GJ

3,03

1,88

0,58

brutto*

z³/GJ

3,70

2,29

0,71

netto

z³/punkt
pomiarowy

128,61

128,61

128,61

156,90

156,90

156,90

z³/punkt
pomiarowy

10,72

10,72

10,72

brutto*
netto
brutto*

13,08

13,08

13,08

*  w cenach i stawkach op³at uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
1. Rafineria Gdañska S.A. nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy do sieci, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest
koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych,
niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w
z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e
nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 1.
5. Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez Rafineriê Gdañsk¹ S.A. standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy;
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego;
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy;
d) nielegalnego poboru ciep³a;
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
6. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
6.1.Ceny i stawki op³at, okrelone w niniejszej taryfie,
obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14
dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prokurent
G³ówny Ksiêgowy
E. Eljasiak

Dyrektor ds. Operacyjnych
Cz³onek Zarz¹du
M. Herra
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UCHWA£A Nr I/1/2002
podjêta przez Osobê Pe³ni¹c¹ Funkcjê Organów
Powiatu dzia³aj¹c¹ za Radê Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu powiatu
sztumskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 29 ust. 3a i ust. 7
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) w zwi¹zku z § 1
pkt 4 rozporz¹dzania Rady Ministrów z dnia 31 maja
2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany
nazw powiatów oraz zmiany siedziby w³adz powiatu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 631) uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut tymczasowy Powiatu Sztumskiego,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Osobie Pe³ni¹cej
Funkcjê Organów Powiatu dzia³aj¹cej za Zarz¹d Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Rada Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca
Funkcjê Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr I/1/2002
Osoby Pe³ni¹cej Funkcjê
Organów Powiatu
dzia³aj¹cej za Radê Powiatu
z dnia 2 stycznia 2002 r.
STATUT TYMCZASOWY POWIATU SZTUMSKIEGO
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Powiat Sztumski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasta i gminy: Sztum, Dzierzgoñ,
2) gminy: Miko³ajki Pomorskie, Stary Dzierzgoñ, Stary
Targ.
§2
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Sztum.
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4
Powiat mo¿e posiadaæ w³asny herb i flagê, których wzory ustanowione s¹ przez radê powiatu w drodze odrêbnej uchwa³y.
§5
1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ i
kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu lub wynikaj¹ one z
zawartych porozumieñ.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na powiat obowi¹zek wykonywania zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych lub referendów.
§6
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1 nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
ROZDZIA£ II
ORGANY POWIATU
§7
1. Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z
wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ organów powiatu i komisji rady powiatu.
RADA POWIATU
§8
1. Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
powiatu.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu
okrela ustawa.
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 18 radnych.
§9
1. Odwo³anie rady powiatu przed up³ywem kadencji nastêpuje w drodze referendum powiatowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego okrela ustawa.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalenie wynagrodzenia dla przewodnicz¹cego,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, bêd¹cego g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu
oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d
oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ
udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania
lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹-
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zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami,
je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
8a) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych, o których
mowa w art. 5 ustawy o samorz¹dzie powiatowym z
5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z
pó. zm.),
9) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
9a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i
flagi powiatu,
10a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 11
1. Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba,
¿e przepisy ustawowe stanowi¹ inaczej.
2. Rada na zaakceptowany w g³osowaniu wniosek radnego mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie jawne imienne:
1) g³osowanie jawne imienne przeprowadza siê poprzez owiadczenie przez radnego swojego stanowiska na sali obrad po odczytaniu przez przewodnicz¹cego obrad nazwiska radnego,
2) stanowisko radnego odnotowane jest przez przewodnicz¹cego obrad na odczytywanej licie oraz zapisane w protokole obrad.
3. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie
udzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
3a) Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady powiatu.
4. Nie udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z wnioskiem o odwo³anie zarz¹du.
A. PROCEDURA WYBORU
I ODWO£ANIA PRZEWODNICZ¥CEGO RADY
§ 12
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.

3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy rady. W razie nieobecnoci przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady ich zadania wykonuje najstarszy wiekiem radny.
4. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
B. SESJE RADY
§ 13
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego, w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu
sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
2. Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do rady powiatu.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady
powiatu.
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w
sprawie odwo³ania rady powiatu, pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do
pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.
8. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³ywanej w trybie
okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust. 2, z tym ¿e
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty przewodnicz¹cy rady powiatu jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿-

 129 

Poz. 45

szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt wp³yn¹³ do
rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
§ 14
1. Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem
pracy.
2. W razie potrzeby, rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje
sesje rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad,
3) materia³y na sesjê oraz projekty uchwa³.
3. Materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
4. Terminów okrelonych zawartych w punktach 2 i 3 nie
zachowuje siê w przypadku zwo³ania uroczystych i nadzwyczajnych sesji rady.
§ 16
1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym
oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
2. Rada w istotnych dla powiatu lub mieszkañców sprawach mo¿e wyraziæ opiniê lub zaj¹æ stanowisko w formie rezolucji, apelu lub owiadczenia.
§ 17
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, w
porozumieniu ze starost¹, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 18
1. Sesje rady powiatu s¹ jawne, chyba, ¿e przepisy ustaw
stanowi¹ inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji
rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej
wiadomoci poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ.
3. Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ
wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na
wniosek przewodnicz¹cego rady lub klubu radnych,
rada powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i
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ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie
uchwa³.
5. W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
6. Ka¿d¹ nieobecnoæ na sesji, radny winien usprawiedliwiæ przed przewodnicz¹cym rady.
§ 19
1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe
jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y:
Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; z wnioskiem o
uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad
mo¿e wyst¹piæ radny, komisja, klub radnych albo
zarz¹d powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady,
komisji, zarz¹du lub klubu radnych z zachowaniem trybu ustalonego w § 13.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty o sprawach bie¿¹cych i z wykonania uchwa³ rady na pimie,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§ 20
1. Interpelacje i zapytania radny kieruje bezporednio do
zarz¹du powiatu lub za porednictwem przewodnicz¹cego rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.
§ 21
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 45

 130 

w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy § 20 ust. 3 i 4.
C. PROWADZENIE OBRAD
§ 22
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego rady:
1) radnemu w ka¿dym punkcie uchwalonego porz¹dku obrad przys³uguje g³os w pierwszym wyst¹pieniu do 5 min. i do 3 min. w nastêpnych wyst¹pieniach.
Przewodnicz¹cy udziela radnemu g³osu poza kolejnoci¹ wy³¹cznie w celu umo¿liwienia mu ustosunkowania siê do wypowiedzi przedmówcy w czasie
do 2 min. (ad. Vocem);
2) radnemu, który przekracza w wyst¹pieniu wyznaczony limit czasu, przewodnicz¹cy zwraca uwagê. W
razie kontynuowania wyst¹pienia po zwróceniu
uwagi przewodnicz¹cy mo¿e radnemu odebraæ g³os.
Fakty te odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego
zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu
g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady osobom
bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ starocie a pozosta³ym radnym w kolejnoci
zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ starocie, a pozosta³ym radnym w sprawie
wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.

§ 25
1. Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby lub na wniosek
zarz¹du powiatu, przewodnicz¹cego komisji i klubu radnych przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej komisji, zarz¹dowi powiatu lub
klubowi radnych zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
3. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
D. UCHWA£Y RADY
§ 26
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y oraz rezolucji, apelu lub owiadczenia mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.
3. Projekty uchwa³ oraz rezolucji, apeli lub owiadczeñ
zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1 
4 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d powiatu.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ niezw³ocznie w³aciwym komisjom i zarz¹dowi powiatu.
§ 27
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§ 28
1. Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady
powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady
prowadz¹cy sesjê.
§ 29
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewo-
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dzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.
Uchwa³a organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.
4. Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
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cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹
wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita
przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
F. PROTOKO£Y Z SESJI

§ 30

§ 34

1. Akty prawa miejscowego podpisuje niezw³ocznie po
ich uchwaleniu przewodnicz¹cy rady powiatu i kieruje
do publikacji.
2. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu i
starostom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po
ich ustanowieniu.
3. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzêdowego okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).

1. Przebieg sesji jest rejestrowany na noniku magnetycznym. Niezale¿nie od powy¿szego protokolant notuje
przebieg porz¹dku obrad oraz wyniki g³osowania poszczególnych uchwa³, rezolucji, opinii lub owiadczeñ.
2. Protokó³ z sesji rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie
wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady.
4. Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 5 dni przed terminem kolejnej sesji w
Biurze Rady.
5. Do protoko³u radni i zabieraj¹cy g³os mog¹ wnosiæ
uwagi i poprawki.
6. Decyzje o uwzglêdnieniu poprawki lub uwagi podejmuje przewodnicz¹cy obrad w uzgodnieniu ze zg³aszaj¹cym w oparciu o zapis na noniku magnetycznym i
w protokole.
7. Treæ poprawki wprowadzana jest do w³aciwego protoko³u przed zatwierdzeniem protoko³u przez radê.
Wzmiankê o tym fakcie umieszcza siê na pocz¹tku zaprotoko³owanej treci wypowiedzi. Zarówno wzmianka oraz treæ poprawki jest sygnowana podpisem przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
8. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy obrad najpóniej
na 3 dni robocze przed sesj¹, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
9. Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji.

E. G£OSOWANIE
§ 31
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu lub upowa¿niony
przez niego wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 32
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza co najmniej 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana przez radê powiatu
sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczny z podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej przedmiotem g³osowania.
6. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 33
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹-

§ 35
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa powiatowego.
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ZASADY I TRYB DZIA£ANIA
KOMISJI RADY POWIATU
A. KOMISJA REWIZYJNA
§ 36
1. Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych
pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez radê powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§ 37
1. Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego w oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie do 5,
w tym zastêpcê przewodnicz¹cego.
3. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê powiatu.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt
planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgod¹ rady powiatu, komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianych w rocznym planie kontroli.
§ 38
1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku
równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 39
1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³adaj¹cy siê z 3 do 5 cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli okrelaj¹c w nim zakres kontroli.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 7
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na

pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w ust. 2.
§ 40
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u
w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 41
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 42
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 14 dni od zakoñczenia
kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹
cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u.
Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarz¹du powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
6 miesiêcy.
§ 43
Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony informacji niejawnych
obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
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B. KOMISJE STA£E RADY
§ 44

1. Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ
ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. Sk³ady komisji, plany pracy oraz posiedzeñ og³asza siê
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ.
3. Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.
4. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany i
odwo³ywany przez radê. Komisja mo¿e powo³aæ wiceprzewodnicz¹cego.
5. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym i wiceprzewodnicz¹cym 
tylko jednej komisji.
6. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
§ 45
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³
rady powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci
rady i zarz¹du.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz do roku
oraz w ka¿dym czasie  na ¿¹danie rady.
§ 46
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ:
 przewodnicz¹cy rady,
 radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji,
 cz³onkowie zarz¹du powiatu,
 obywatele.
5. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego rady.
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3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez komisjê.
§ 48
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 49
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
C. KLUBY RADNYCH
§ 50
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. Radny mo¿e byæ
cz³onkiem tylko jednego klubu radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 51
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 7 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych zawiera:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) imienn¹ listê podpisan¹ przez wszystkich cz³onków
klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) klub radnych niezw³ocznie informuje przewodnicz¹cego rady o ka¿dorazowej zmianie w sk³adzie klubu
i jego kierownictwa,
4) do reprezentowania klubu upowa¿niony jest jego
przewodnicz¹cy lub osoba przez niego wskazana.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.
7. Przewodnicz¹cy rady w uzgodnieniu ze starost¹ zapewnia odpowiednie warunki pracy dla klubu radnych w
okresie miêdzysesyjnym oraz podczas sesji rady powiatu.
W ka¿dym punkcie uchwalonego porz¹dku obrad wyst¹pienie klubowe nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 minut.
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ZARZ¥D POWIATU
§ 52
1. Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W sk³ad Zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta jako jego
przewodnicz¹cy, wicestarosta oraz 2 pozosta³ych cz³onków zarz¹du.
3. Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
§ 53
1. Z cz³onkami zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy na
podstawie wyboru, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarz¹du.

3.
4.

5.

§ 54
1. Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze¿eniem § 66 ust. 5.
3. W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie
radzie powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzêdu pracy:
1) kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektorów,
2) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y mo¿e tworzyæ, przekszta³caæ i likwidowaæ
wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez
w³aciwego kierownika zespolonej s³u¿by, inspekcji
lub stra¿y wojewódzkiej, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej,
3) jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2
s¹ powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.)
4) szczegó³owe warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odrêbne ustawy.
5. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urz¹d pracy, bêd¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y.
§ 55
1. Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa
powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z za-

6.

gro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
Czynnoci o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du powiatu.
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa i
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.
Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do
wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w
ust. 5.
§ 56

Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego
porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 57
1. Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 1 raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby, starosta mo¿e zwo³aæ zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du, w terminie do 7 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 58
1. Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du z g³osem stanowi¹cym oraz sekretarz i skarbnik
powiatu z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze
wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy rady lub inni radni.
§ 59
1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
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2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska zarz¹du.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuje starosta, a pod jego nieobecnoæ wicestarosta.
4. Uchwa³y zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W
decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê
odpowiednio § 10 ust. 1. W przypadku równej liczby
g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego zarz¹du.
§ 60
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady
powiatu, chyba, ¿e rada okreli zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 61
1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ, do
publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o
ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo
ochronie danych osobowych.
8. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
§ 62
Starosta sk³ada radzie na ka¿dej sesji pisemne sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du za okres od poprzedniej
sesji.
§ 63
1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
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jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
rady powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 64
1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i
techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów
kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
§ 65
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady
powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU,
POWIATOWE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 66
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹ w szczególnoci:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) publiczne zak³ady opieki zdrowotnej,
3) dom dziecka,
4) szko³y ponadgimnazjalne i placówki owiatowe
5) instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne,
6) powiatowy urz¹d pracy.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarz¹d powiatu, powiatu okrela
odrêbna ustawa, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹
inaczej.
5. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹
odrêbne przepisy.
6. Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu.
Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
§ 67
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
2. Zadania powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wymienionych w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 s¹ realizowane na podstawie odrêbnego porozumienia zawartego z w³aciwym
organem samorz¹du terytorialnego.
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3. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek,
w uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy, je¿eli przepisy szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
4. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
ROZDZIA£ IV
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 68
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na
rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 69
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.
2. Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego oraz ustalenia rady powiatu.
7. Bez zgody zarz¹du powiatu, rada powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 70
Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac
nad projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z
projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu powiatu.
§ 71
1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.

2. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
Radê powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca
roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.
3. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o
którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w
ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu
mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 4, starosta przedk³ada Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 72
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.
2. Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowanie rezerw¹ bud¿etu powiatu wed³ug zasad okrelonych przez radê,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
ROZDZIA£ V
MIENIE POWIATU
§ 73
1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu
nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
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1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.

ZARZ¥DZENIE Nr 7/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 stycznia 2002 r.

§ 75
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba, ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 76
1. Zarz¹d mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ
wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.
ROZDZIA£ VI
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
I KORZYSTANIA Z NICH
§ 77
1. Ka¿dy obywatel ma prawo do uzyskania informacji
zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ organów powiatu, w tym do
wstêpu na sesje oraz posiedzenia komisji.
2. Dostêp do protoko³ów z posiedzeñ rady, zarz¹du i komisji jest nieograniczony, ograniczenia jawnoci mog¹
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Powielanie, kopiowanie dokumentów wymienionych
w ust. 2 jest dopuszczalne dopiero po naniesieniu poprawek i z³o¿eniu podpisów zgodnie z § 34, § 38, § 61
Statutu Powiatu Sztumskiego.
4. Powiadczenie zgodnoci duplikatów, odpisów, wyci¹gów, wypisów lub kopii podlega op³acie skarbowej.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Damnica w okrêgu wyborczym Nr 4.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060
i z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89, poz. 971) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Damnica w okrêgu wyborczym Nr 4, w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Romana Sobolewskiego
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXXI/210/01 z dnia 27 grudnia
2001 r.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 marca
2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 7/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 stycznia 2002 r.

ROZDZIA£ VII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 78
Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 79
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 80
Do czasy wy³onienia w drodze wyborów powszechnych organów powiatu sztumskiego za radê i zarz¹d powiatu oraz za starostê dzia³a osoba pe³ni¹ca funkcjê organów powiatu powo³ana przez Prezesa Rady Ministrów.
Rada Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski

KALENDARZ WYBORCZY
DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH
DO RADY GMINY DAMNICA
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 2 lutego 2002 r.

Treæ czynnoci
 podanie do publicznej
wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Damnica informacji o
granicach okrêgu wyborczego Nr 4 i liczbie wybieranych radnych w tym
okrêgu oraz o siedzibie
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Gminnej Komisji Wyborczej w Damnicy
do 7 lutego 2002 r.

 powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej w
Damnicy dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 4

do 22 lutego 2002 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Damnicy list kandydatów na
radnego w okrêgu wyborczym Nr 4

do 3 marca 2002 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Damnica Obwodowej Komisji Wyborczej
 podanie do publicznej
wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Damnica informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej
dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy Damnica

do 9 marca 2002 r.

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

do 10 marca 2002 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Damnicy

23 marca 2002 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej
Komisji Wyborczej spisu
wyborców

24 marca 2002 r.
godz. 6.oo  20.oo

Poz. 46, 47
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Gdañsk, dnia 21 grudnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/513-A/11/2001/III/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr
43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz art.
155 w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 padziernika 2001 r.
Pruszczañskiego
Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego PEC
Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 190593120
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a, zawartego w pimie z dnia 15 padziernika 2001 r. znak: L.dz.
629/2001
oraz
w sprawie mojej decyzji z dnia 15 listopada 2000 r. Nr
OGD-820/513-A/13/2000/II/AP zatwierdzaj¹cej drug¹ taryfê dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, w zakresie ustalonego
w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zawartych w tej taryfie, zawartego w pimie z dnia 13
grudnia 2001 r. znak: L.dz. 777/2001, uzupe³nionego pismem z dnia 20 grudnia 2001 r. znak: L.dz. 788/2001
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (minus 8,75%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (0,44%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 30
kwietnia 2003 r.,
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4) zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 15 listopada 2000 r. Nr
OGD  820/513-A/13/2000/II/AP w zakresie ustalonego
w niej okresu obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego oraz bazowych cen i stawek op³at zawartych w
zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, skracaj¹c ten okres poprzez zmianê jego koñcowej daty z dnia 31 maja 2002 r. na dzieñ 31 stycznia
2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/292/513/U/OT1/98/WF
z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami
Nr WCC/292A/513/W/3/2000/RW z dnia 27 czerwca
2000 r. oraz Nr WCC/292B/513/W/3/2001/RW z dnia
17 padziernika 2001 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/306/513/U/
OT1/98/WF z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami Nr PCC/306A/513/U/OT1/99 z dnia 14
kwietnia 1999 r., Nr PCC/3069/S/513/U/3/99 z dnia
19 sierpnia 1999 r. oraz Nr PCC/306B/513/W/3/2000/
RW z dnia 27 czerwca 2000 r.,
w dniu 15 padziernika 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Pismem z dnia 13 grudnia 2001 r. znak: L.dz. 777/2001,
uzupe³nionym pismem z dnia 20 grudnia 2001 r. znak:
788/2001 Przedsiêbiorstwo na podstawie art. 155 Kpa
wnios³o o zmianê decyzji Prezesa URE z dnia 15 listopada 2000 r. Nr OGD-820/513-A/13/2000/II/AP w sprawie
zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego oraz bazowych cen i stawek op³at, poprzez
skrócenie tego okresu, tj. zmianê jego koñcowej daty z
dnia 31 maja 2002 r. na dzieñ 31 stycznia 2002 r. Powy¿szy wniosek Przedsiêbiorstwo uzasadni³o zmian¹ warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, to jest znacz¹cym wzrostem cen paliwa technologicznego  gazu
oraz w zwi¹zku z modernizacj¹ kot³owni opalanej wêglem
na kot³owniê gazowo-olejow¹.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony. Natomiast, jak wynika z powy¿szych okolicznoci, przedstawione przez Przedsiêbiorstwo wyjanienia i dowody przemawiaj¹ za tym, aby, w jego s³usznym interesie, odpowiednio wczeniej wprowadziæ do stosowania nowe ceny
wynikaj¹ce z zatwierdzonej trzeciej taryfy dla ciep³a. W
szczególnoci nale¿a³o bowiem mieæ na uwadze, i¿ stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at wynikaj¹cych z drugiej taryfy dla ciep³a mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na ci¹g³oæ i niezawodnoæ zaopatrzenia jego
odbiorców w ciep³o oraz dotrzymanie w³aciwych standardów jakociowych.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
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zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu
wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede
wszystkim wprowadzony z dniem 1 stycznia 2001 r. i pobierany przez Gminê Pruszcz Gdañski podatek od nieruchomoci wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a, wzrost cen paliw (gazu i oleju opa³owego)
oraz wzrost kosztów amortyzacji eksploatowanego maj¹tku.
Przedsiêbiorstwo przy ustalaniu bazowych cen i stawek op³at uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty
modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Jednoczenie, maj¹c na uwadze ochronê interesów odbiorców, Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis
§ 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 kwietnia 2003 r.,
tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC
Sp. z o.o.
ul. Obroñców Pokoju 18
83-000 Pruszcz Gdañski
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/513-A/11/2001/III/DJ
z dnia 21 grudnia 2001 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
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CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz.1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC Sp. z o.o. w Pruszczu Gdañskim, ul.
Obroñców Pokoju 18, zwane dalej PPC PEC,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
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 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
2. U¿yte skróty oznaczaj¹:
K-01  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Obroñców
Pokoju 1 w Pruszczu Gdañskim, z którego ciep³o pochodzi z przetworzenia mia³u wêglowego.
K-02  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Obroñców
Pokoju 18 w Pruszczu Gdañskim, z którego ciep³o pochodzi z przetworzenia paliwa gazowego lub oleju opa³owego.
K-04  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Obroñców
Wybrze¿a 14 w Pruszczu Gdañskim, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, z którego ciep³o pochodzi z przetworzenia paliwa gazowego, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe.
K-03, K-07, K-10, K-12, K-13, K-14  opomiarowane lokalne ród³a ciep³a, z których ciep³o pochodzi z przetworzenia paliwa gazowego; zlokalizowane w Pruszczu Gdañskim przy ul Ogrodowej 3 (K-03), Mickiewicza 6 (K-07), Kolejarzy Polskich 4 (K-10), Grunwaldzka
42 (K-12), Matejki 6 (K-13), Wojska Polskiego 7 (K-14).
K-05, K-09, K-11  opomiarowane lokalne ród³a ciep³a, z których ciep³o pochodzi z przetworzenia oleju
opa³owego; zlokalizowane w Pruszczu Gdañskim przy
ul. Grunwaldzkiej 71 (K-05), Chopina 6 (K-09), Powstañców Warszawy 30 (K-11).
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PPC PEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a nr WCC/292/513/U/OT1/98/WF z

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

Cena ciep³a

Cena
nonika
ciep³a

[z³/MW]
roczna

Grupa K-01
Grupa K-02

CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA K-01  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ród³ach ciep³a K-01 i K-03, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ PPC
PEC i przez niego eksploatowan¹.
GRUPA K-02  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-02, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ PPC PEC i przez
niego eksploatowan¹.
GRUPA K-04  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-04, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA K-05  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-05, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-07  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-07, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-09  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-09, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-10  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-10, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-11  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-11, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-12  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-12, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-13  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-13, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-14  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a K-14, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:

NETTO

Grupa
odbiorców

dnia 22 padziernika 1998 r. zmienionej decyzjami nr
WCC/292A/513/W/3/2000/RW z dnia 27 czerwca 2000 r.
i nr WCC/292B/513/W/3/2001/RW z dnia 17 padziernika 2001 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/306/513/U/OT1/
98/WF z dnia 22 padziernika 1998 r. zmienionej decyzjami Nr PCC/306A/513/U/OT1/99 z dnia 14 kwietnia
1999 r., Nr PCC/306/S/513/U/3/99 z dnia 19 sierpnia
1999 r. i Nr PCC/306B/513/W/3/2000/RW z dnia 27
czerwca 2000 r.

71 579,52
76 560,96

rata
miesiêczna
5 964,96
6 380,08

3

[z³/GJ]

[z³/m ]

21,01
23,25

9,56
9,56

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
144,36
12,03
144,36
12,03

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a
[z³/MW]
rata
miesiêczna
21 154,32 1 762,86
7 745,52
645,46
roczna

zmienna
[z³/GJ]
6,23
2,36
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BRUTTO*
Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹
Grupa
odbiorców

Cena
nonika
ciep³a

[z³/MW]
roczna

Grupa K-01
Grupa K-02

Cena ciep³a

87 327,00
93 404,37

Grupa
odbiorców
Grupa K-04
Grupa K-05
Grupa K-07
Grupa K-09
Grupa K-10
Grupa K-11
Grupa K-12
Grupa K-13
Grupa K-14

rata
miesiêcz
na
7 277,25
7 783,69

[z³/GJ]

25,63
28,37

3

[z³/m ]

11,66
11,66

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe

Stawka op³aty
abonamentowej

sta³a
[z³/punkt
pomiarowy]
rata
roczna miesiêcz
na
176,12
14,68
176,12
14,68

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW/m-c]
NETTO
BRUTTO*
8 695,97
10 609,08
8 203,35
10 008,09
10 100,49
12 322,59
10 910,00
13 310,20
11 169,08
13 626,28
7 139,16
8 709,78
7 019,11
8 563,31
6 201,72
7 566,10
11 230,51
13 701,22

zmienna

[z³/MW]
roczna

rata miesiêczna

25 808,27
9 449,53

2 150,69
787,46

[z³/GJ]

7,60
2,88

Stawka op³aty za ciep³o
[z³/GJ]
NETTO
33,15
29,21
30,30
38,83
29,47
31,34
26,54
21,48
31,59

BRUTTO*
40,44
35,64
36,97
47,37
35,95
38,23
32,38
26,21
38,54

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki op³at za
przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych
na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w
przepisach wydanych na postawie art. 35 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773
z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt 4.2.1.

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
6.1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
A. Sobolewski

48

CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PPC PEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,

Gdañsk, dnia 31 grudnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/212-A/20/2001/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
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 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z
2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz.
1099)
na wniosek
z dnia 24 grudnia 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kwidzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170161027
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD
 820/212-A/16/2000/II/KK, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 14
wrzenia 2001 r. Nr OGD  820/212-A/18/2001/DS/II w
zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹
taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 31 stycznia 2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/210/212/U/2/
98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
 obrót ciep³em Nr OCC/66/212/U/2/98/KK z dnia 6 padziernika 1998 r.,
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr
OGD  820/212-A/16/2000/II/KK i og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 7 wrzenia 2000 r. (Nr 84, poz. 547). W powy¿szej decyzji zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at
zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia 2001 r.
W dniu 27 czerwca 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a. W toku
tego¿ postêpowania, decyzj¹ z dnia 30 lipca 2001 r. Nr
OGD  820/212-A/5/2001/III/SA Prezes URE ustali³ wysokoæ wspó³czynnika korekcyjnego Xw okrelaj¹cego projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, w pierwszym roku
stosowania taryfa.
Pismem z dnia 13 sierpnia 2001 r. znak: 921/2001,
Przedsiêbiorstwo wnios³o odwo³anie od w/w decyzji. Na
wniosek Przedsiêbiorstwa z dnia 11 wrzenia 2001 r. znak:
1056/2001 dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa URE z dnia
28 sierpnia 2000 r. Nr OGD  820/212-A/16/2000/II/KK w
sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych
stawek op³at, Prezes URE decyzj¹ z dnia 14 wrzenia
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2001 r. Nr OGD  820/212-A/18/2001/DS/II wyd³u¿y³ ten
okres do dnia 31 grudnia 2001 r. Kolejnym pismem z dnia
24 grudnia 2001 r. znak: 1998/12/24/2001 Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê do Prezesa URE z wnioskiem o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania aktualnej Taryfy dla ciep³a do dnia 31 stycznia 2002 r. W uzasadnieniu tego¿
wniosku Przedsiêbiorstwo wskaza³o miêdzy innymi, i¿
aktualnie toczy siê postêpowanie odwo³awcze do decyzji Prezesa URE nr OGD  820/212-A/5/2001/III/SA z dnia
30 lipca 2001 r., a poniewa¿ nie ma mo¿liwoci rozpatrzenia odwo³ania, przez S¹d Okrêgowy w Warszawie 
S¹d Antymonopolowy, do dnia 31 grudnia 2001 r. niniejszy wniosek jest zasadny.
Z uwagi na treæ powy¿szego pisma Prezes URE uzna³,
i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD  820/212-A/16/
2000/II/KK w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania
bazowych stawek op³at. Dlatego te¿, na podstawie art.
61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie
administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie odwo³awcze prowadzone na skutek wniesienia odwo³ania, przez Przedsiêbiorstwo, od decyzji Prezesa URE z dnia 30 lipca 2001 r. Nr
OGD  820/212-A/5/2001/III/SA. Przed³u¿enie za okresu
obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w drugiej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Jednoczenie przed³u¿eniu okresu obowi¹zywania bazowych stawek nie
sprzeciwia siê treæ przepisu § 46 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. Nr 96, poz. 1053)
z którego wynika, i¿ taryfy obowi¹zuj¹ce przed dniem
wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie
ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555) i
dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie i op³aty
za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7
ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie póniej ni¿ w terminie 30
dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia,
obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r. Taryfa dla ciep³a ustalona przez Przedsiêbiorstwa zosta³a
bowiem zatwierdzona decyzj¹ Prezesa URE z dnia 28
sierpnia 2000 r. Nr OGD  820/212-A/16/2000/II/KK.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 48, 49
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dniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. Batalionów Ch³opskich 23
82-500 Kwidzyn
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdañsk
3. a/a
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UCHWA£A Nr XLIII/1306/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia sieci szkó³ ponadgimnazjalnych na
terenie Gminy Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), w zwi¹zku z art. 17 ust. 5 i art.
9 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329, zm.: Nr 106, poz.
496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615) oraz art. 10a ustawy z dnia
8 stycznia 1999 r. o przepisach wprowadzaj¹cych reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96; z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz.
1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615,
Nr 147, poz. 1644) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê sieæ szkó³ ponadgimnazjalnych, które roz-

poczn¹ dzia³alnoæ od dnia 1 wrzenia 2002 r. na terenie
Gminy Miasta Gdañska.
§2
1. Sieæ liceów ogólnokszta³c¹cych stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Sieæ liceów profilowanych stanowi za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
3. Sieæ techników stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.
4. Sieæ zasadniczych szkó³ zawodowych stanowi za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.
5. Sieæ zasadniczych szkó³ zawodowych specjalnych stanowi za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.
6. Sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Gdañsk przez inne organy prowadz¹ce stanowi za³¹cznik Nr 6 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIII/1306/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.
1. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Wa³y Piastowskie 6
2. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Pestalozziego 7/9
3. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Topolowa 7
4. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Polanki 130 A
5. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. G³êboka 11
6. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Smoleñska 6/8
7. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Kartuska 128
8. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Wilka Krzy¿anowskiego 8
9. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Jagielloñska 11
10. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Czy¿ewskiego 30 A
11. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Subis³awa 22
12. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Reja 25
13. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Meissnera 9
14. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z
sku, ul. Pilotów 7

siedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañsiedzib¹ w Gdañ-
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15. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
sku, ul. Kêpna 38
16. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
sku, ul. Kartuska 245 B
17. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
sku, ul. Piramowicza 1/2
18. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
sku, ul. Pestalozziego 11/13
19. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
sku, ul. Dobrowolskiego 6

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XLIII/1306/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.

z siedzib¹ w Gdañz siedzib¹ w Gdañz siedzib¹ w Gdañz siedzib¹ w Gdañz siedzib¹ w Gdañ-

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLIII/1306/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.
1. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Reja 25
2. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Kartuska 245 B
3. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Piramowicza 1/2
4. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Ko³obrzeska 77
5. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Wyzwolenia 8
6. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku,
ul. Smoleñska 5/7
7. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Sobieskiego 90
8. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku,
ul. Grunwaldzka 238 B
9. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Augustyñskiego 1 A
10. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Serydyñskiego 1 A
11. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Aleja Legionów 7
12. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Powstañców Warszawskich 25
13. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Elbl¹ska 54/64
14. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku,
ul. Grunwaldzka 216
15. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Hallera 16/18
16. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Pó³nocna 5
17. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku,
ul. Grunwaldzka 238
18. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Czy¿ewskiego 31
19. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku,
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
20. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. D¹browszczaków 35
21. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Lastadia 2
22. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Krasickiego 10
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TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Reja 25
TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Kartuska 245 B
TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Piramowicza 1/2
TECHNIUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Wyzwolenia 8
TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Smoleñska 5/7
TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Sobieskiego 90
TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Grunwaldzka
238 B
8. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Augustyñskiego 1 A
9. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Serydyñskiego 1 A
10. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Aleja Legionów 7
11. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Powstañców
Warszawskich 25
12. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Elbl¹ska 54/64
13. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Grunwaldzka 216
14. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Hallera 16/18
15. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Grunwaldzka 238
16. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Czy¿ewskiego 31
17. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Podwale Staromiejskie 51/52
18. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. D¹browszczaków 35
19. TECHNIKUM z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Lastadia 2
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XLIII/1306/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.
1. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Lastadia 2
2. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. D¹browszczaków 35
3. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52
4. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Czy¿ewskiego 31
5. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Grunwaldzka 238
6. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Pó³nocna 5
7. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Hallera 16/18
8. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Grunwaldzka 216
9. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Elbl¹ska 54/64
10. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Powstañców Warszawskich 25
11. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Grunwaldzka 238 B
12. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹
Gdañsku ul. Sobieskiego 90

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
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13. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
w Gdañsku ul. Ko³obrzeska 77
14. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
w Gdañsku, ul. Kartuska 245 B
15. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
w Gdañsku, ul. Reja 25
16. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
w Gdañsku, ul. Aleja Legionów 7

Poz. 49, 50, 51
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XLIII/1306/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.
1. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z
siedzib¹ w Gdañsku ul. Batorego 26
2. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z
siedzib¹ w Gdañsku ul. Wita Stwosza 23
3. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z
siedzib¹ w Gdañsku ul. Powstañców Warszawskich 25
4. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z
siedzib¹ w Gdañsku ul. Czy¿ewskiego 31
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XLIII/1306/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.
1. OGÓLNOKSZTA£C¥CA SZKO£A BALETOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Al. Legionów 3:
 Liceum Profilowane
2. OGÓLNOKSZTA£C¥CA SZKO£A MUZYCZNA I i II
STOPNIA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Gnilna 3:
 Liceum Profilowane
3. WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE z siedzib¹ w Gdañsku ul. Sadowa 1
 Podoficerska Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna II
stopnia.
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UCHWA£A Nr XLIII/1307/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Gdañska
Nr XLI/1266/2001 w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p³atnoci stawek op³aty targowej na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 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 oraz z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001
r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 19 pkt 1, lit. a),
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm.: Nr 101, poz.
444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,

Nr 122, poz. 1315) i rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
W §1 zmienionej uchwa³y dopisuje siê pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
4. na terenie miasta w miejscach wyznaczonych pod
sezonow¹ dzia³alnoæ handlow¹ i gastronomiczn¹
na czas okrelony 1,00-z³ za m2.
§2
Pozosta³a treæ uchwa³y pozostaje bez zmian.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i dotyczy zobowi¹zañ podatkowych roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr XVIII/136/2000
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo dla terenu miejsca obs³ugi podró¿nych w Nowej D¹browie.
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 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie art. 8
ust. 1 i 2, art. 9,10, 26 i 28 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 Potêgowo uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Zmienia siê miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr 14/84 Gminnej Rady Narodowej w Potêgowie z dnia 11 padziernika 1984 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2 z 18 lutego 1991 r.), dla obszaru okrelonego na rysunku zmiany planu, stanowi¹cego za³¹cznik
graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
Zmiana planu, zwana dalej planem, wyra¿ona jest w
formie ustaleñ stanowi¹cych treæ uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku zmiany planu, pod
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nazw¹ MOP Nowa D¹browa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla terenów rozgraniczonych
§3
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KS i MOP, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia i zasady zagospodarowania:
1. KS  teren przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej
jezdni lub na drug¹ jezdniê drogi krajowej nr 6 (docelowo drogi ekspresowej S6) oraz na obs³uguj¹cy
MOP zjazd publiczny, wjazd i wyjazd, a tak¿e na istniej¹c¹ czêæ urz¹dzeñ stacji paliw;
do czasu przebudowy drogi nr 6 wjazd i wyjazd stacji paliw i MOP mog¹ byæ rozwi¹zane w granicach
terenu KS;
docelowe, zgodne z przepisami, rozwi¹zanie wjazdu i wyjazdu MOP, w zwi¹zku z przebudow¹ drogi
nr 6, mo¿e wymagaæ zajêcia na ten cel dodatkowych
terenów, po³o¿onych wzd³u¿ drogi, poza granicami
obszaru objêtego planem;
2. MOP  teren miejsca obs³ugi podró¿nych, w skrócie  MOP, o docelowym, rozszerzonym programie us³ug, w³aciwym dla MOP III;
istniej¹ca stacja paliw, z obiektami towarzysz¹cymi,
do zachowania, rozbudowy lub przebudowy;
zagospodarowanie i zabudowa terenu mog¹ byæ realizowane wieloetapowo, jednak ca³oæ powinna byæ
projektowana wg spójnej koncepcji architektonicznej, uwzglêdniaj¹cej ekspozycjê w krajobrazie drogi
 spójnoæ ta powinna byæ udowadniana szczególnie przy uzyskiwaniu odrêbnych pozwoleñ na budowê w kolejnych etapach realizacji MOP;
w zabudowie nie nale¿y stosowaæ budynków o cianach zewnêtrznych przekraczaj¹cych wysokoæ 6 m;
w zagospodarowaniu terenu istotne znaczenie powinna mieæ zieleñ  w minimalnym stopniu powinno to byæ otoczenie ca³ego zagospodarowania, widocznego z drogi, rzêdem drzew, traktowanym architektonicznie;
minimalna odleg³oæ planowanej zabudowy od krawêdzi drogi S6 powinna wynosiæ 25 m.;
w przypadku lokalizacji zabudowy w strefie uci¹¿liwoci drogi, budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
spoczywa na inwestorze lub jego nastêpcach prawnych.
§4
Ustalane w planie rozgraniczenie miêdzy terenami KS
i MOP dokonywane jest dla maksymalej rezerwacji terenu na drogowe cele publiczne; ostateczne rozgraniczenie, z ewentualnym zwolnieniem czêci terenu, na rzecz
zagospodarowania MOP, nast¹pi w uzgodnionym z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Publicznych projekcie budowlanym MOP.
§5
Do czasu wykonania zjazdu z drogi nr 6, na teren planowanego MOP, o pe³nych parametrach, z uwzglêdnieniem dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skrêcaj¹-
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cych z drogi g³ównej w prawo i lewo, MOP bêdzie funkcjonowa³ wy³¹cznie, jako jednostronny, dla pojazdów w
relacji S³upsk-Lêbork.
§6
Warunki techniczne dostosowania drogi krajowej nr 6
do obs³ugi MOP dla ruchu dwustronnego, w tym koniecznoæ budowy dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów
skrêcaj¹cych z drogi g³ównej w prawo i lewo, zostan¹
okrelone przez zarz¹dcê drogi na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
§7
Po dostosowaniu parametrów drogi krajowej do wymagañ drogi ekspresowej dwujezdniowej, MOP bêdzie
obiektem obs³uguj¹cym wy³¹cznie pojazdy w relacji
S³upsk-Gdañsk, bez prawa wykonania przerwy w pasie
rozdzia³u, dopuszczaj¹cej wjazd z kierunku Gdañska.
§8
Projektowanie budowlane dróg, budynków oraz infrastruktury technicznej wymagaj¹cej g³êbokich wykopów
powinno byæ poprzedzone sprawdzeniem warunków
geotechnicznych. Dokumentacje geologiczno-in¿ynierskie
lub geotechniczne powinny byæ do³¹czone do projektów
budowlanych.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§9
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska:
1. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci zaliczanej do
szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi.
2. Dozwolona dzia³alnoæ nie mo¿e wywo³ywaæ niekorzystnego oddzia³ywania na nieruchomoci i obiekty
s¹siednie.
3. Prowadziæ sta³y monitoring szczelnoci zbiorników z
paliwem.
4. Na kierunku sp³ywu wód podziemnych (pierwsza warstwa wodonona) wykonaæ piezometry do badania jakoci wód.
5. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rozbudowê nale¿y sporz¹dziæ ocenê oddzia³ywania inwestycji na rodowisko.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê istniej¹cym przy³¹czem z wiejskiej sieci wodoci¹gowej w Nowej D¹browie, a po
ewentualnym przekroczeniu wydajnoci ujêcia w
Nowej D¹browie, zaopatrzenie z sieci wodoci¹gowej Starej D¹browy. Wodê do poszczególnych obiektów doprowadziæ wewnêtrzn¹ sieci¹ wodoci¹gow¹.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych wewnêtrzn¹
sieci¹ kanalizacji sanitarnej na istniej¹c¹ w granicach
obszaru objêtego planem mechaniczno-biologiczn¹
oczyszczalniê cieków w iloci okrelonej w pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Je¿eli iloæ powstaj¹cych cieków przekroczy maksymaln¹ przepustowoæ oczyszczalni, okrelon¹ w
pozwoleniu wodnoprawnym, cieki sanitarne nale¿y
odprowadziæ do planowanego systemu kanalizacji sanitarnej miejscowoci Domaradz (gm. Damnica).
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4. Pozostawia siê funkcjonuj¹cy w granicach obszaru planu system oczyszczania wód deszczowych z istniej¹cych terenów utwardzonych tj. sieæ kanalizacji deszczowej wraz z urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do ziemi drena¿em
rozs¹czaj¹cym.
5. Wody deszczowe z planowanych terenów utwardzonych odprowadzaæ odrêbnym systemem kanalizacji
deszczowej do ziemi w granicach obszaru objêtego
planem po ich wczeniejszym oczyszczeniu do wartoci normatywnych.
6. Odpady komunalno-podobne sk³adowaæ w szczelnych
pojemnikach na utwardzonej powierzchni z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne.
7. Odpady zanieczyszczone zwi¹zkami ropopochodnymi
sk³adowaæ w wydzielonych pojemnikach na utwardzonym placu, a miejsce ich docelowego sk³adowania lub
unieszkodliwiania uzgodniæ z wójtem.
8. Zu¿yte oleje oraz p³yny z obs³ugi samochodów gromadziæ w szczelnych zbiornikach, a nastêpnie wywoziæ do punktów skupu zu¿ytych olejów/np. CPN
Ugoszcz/lub bezporednio do przedsiêbiorstw, które
je przetwarzaj¹.
9. Zaopatrzenie w ciep³o z niskoemisyjnych indywidualnych róde³ ciep³a.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki

Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 12
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1. Zapewnienie zaopatrzenia ludnoci, z obszaru planu,
w nieska¿one ród³a wody pitnej, w warunkach specjalnych, z ujêcia wody, znajduj¹cego siê na terenie
wsi Stara D¹browa, w gminie Damnica.
2. Projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy przystosowanie ich w ci¹gu omiu godzin, do potrzeb obrony cywilnej, w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej
pañstwa.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 13
Na obszarze objêtym planem dokonuje siê zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nielene gruntów rolnych,
stanowi¹cych u¿ytki rolne klasy IV b i V, wytworzone z
gleb pochodzenia mineralnego, o ³¹cznej powierzchni
4,58 ha.
§ 14
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 15

§ 11
1. Ustala siê docelowe wyposa¿enie MOP w stacjê transformatorow¹, zasilan¹ z odga³êzienia linii SN 15 kV
nr 310.
2. Przy zapotrzebowaniu mocy do 112 kW dopuszcza siê
do zasilania w energiê elektryczn¹ lini¹ kablow¹ niskiego napiêcia z istniej¹cej stacji transformatorowej nr 256
Serwis.

Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 17
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Potêgowo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a
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