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135
UCHWA£A Nr IIIk/XXXI/334/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Wejherowa trzech tzw. zamkniêtych obwodów g³osowania w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 29 i art. 30 ust. 1  3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 roku  Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499)  na wniosek Prezydenta
Miasta Wejherowa  Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrzenia 2001 roku, poza ju¿
utworzonymi sta³ymi obwodami g³osowania, tworzy siê
trzy nastêpuj¹ce obwody g³osowania:
a) obwód g³osowania nr 21 z siedzib¹ w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie przy ul. Jagalskiego 10,
obejmuj¹cy pacjentów przebywaj¹cych w szpitalu
b) obwód g³osowania nr 22 z siedzib¹ w Areszcie ledczym w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302 obejmuj¹cy aresztantów przebywaj¹cych w tym areszcie,

c) obwód g³osowania nr 23 z siedzib¹ w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1
obejmuj¹cy mieszkañców tego domu.
§2
Sta³e obwody g³osowania, o których mowa w § 1 utworzone zosta³y na terenie Gminy Miasta Wejherowa
Nr XXXIX/188/1/98 Zarz¹du Miasta Wejherowa z dnia 7
wrzenia 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie miasta Wejherowa do Rady Miasta,
Rady Powiatu Wejherowskiego i Sejmiku Województwa
Pomorskiego oraz Uchwa³¹ Nr IIIk/XXI/245/2000 Rady
Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie
zmian w podziale na obwody g³osowania na terenie miasta Wejherowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Pe³ny wykaz granic i numerów obwodów g³osowania
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zawiera
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§4
Informacjê o granicach i numerach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
podaje do wiadomoci publicznej przez rozplakatowanie
Prezydenta Miasta Wejherowa najpóniej do dnia 24 sierpnia 2001 r.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

Numer
Obwodu
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IIIk/XXXI/334/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 sierpnia 2001 r.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
ULICE: Akacjowa, Architektów, Broniewskiego, Budowlanych, Internat Nr 3 Orodka
Geodetów, Graniczna, Gulgowskiego, Heyki, In¿ynierska, Jasna, Szkolno  Wychowawczego
Jana z Kolna, Ko³³¹taja, Kolejowa, Karnowskiego, Lipowa,
dla Dzieci Nies³ysz¹cych
Mostowa, Nad Kana³em, Przemys³owa, Pu³askiego, Rogali,
ul. Ofiar Pianicy 22
Stolarska, Tartaczna, Techników, Traugutta, Wierzbowa,
¯eromskiego;
ULICE: Derdowskiego, Dolna, Krasiñskiego, Lelewela,
Przedszkole Samorz¹dowe
Majkowskiego, Narutowicza, Niska, Ofiar Pianicy, Okrê¿na,
Nr 2 ul. Derdowskiego 1
S³oneczna, S³owackiego;
ULICE: Kusociñskiego  ma³e domy mieszkalne i bloki nr 9, 11, Szko³a Podstawowa Nr 8
13, Nanicka, Nadrzeczna, Ogrody Nanickie, Wczasowa,
ul. Nanicka 22
Zwyciêstwa;
ULICE: Chopina, K¹pino Dolne, Jagalskiego, Kusociñskiego 
Zak³ad Us³ug Komunalnych
bloki nr 1, 3, 5, 7, Nowowiejskiego, Obroñców Helu,
ul. Obroñców Helu 1
Partyzantów, Pruszkowskiego, St. K. Panek, Rejtana;
ULICE: Borowiacka, Che³moñskiego, Kochanowskiego,
Spo³eczna Szko³a
Kossaka, Ludowa, Obroñców Wybrze¿a, Starom³yñska,
Podstawowa
Wyczó³kowskiego, Wyspiañskiego;
ul. Obroñców Wybrze¿a 1A
ULICE: Iwaszkiewicza, Osiedle Kaszubskie  bloki 1, 2, 3, 4, 5, Szko³a Podstawowa Nr 11
6, 7, 8, 9, 10, 11, Kropid³owskiej, Prusa;
Os. Kaszubskie
ULICE: Kaszubska, Osiedle Kaszubskie  bloki nr 12, 13, 14,
Miejska Biblioteka Publiczna
15, 16, 17, 18, 18CD, Weteranów
ul. Kaszubska 14
ULICE: Osiedle Kaszubskie  bloki nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Przedszkole Samorz¹dowe
26, I Brygady Pancernej Wojska Polskiego;
Nr 3 Os. Kaszubskie 22a
ULICE: Asnyka, Baczyñskiego, Brzechwy, Fenikowskiego,
Zak³ad Radiokomunikacji i
Grottgera, Konopnickiej, Lemiana, Maszopów, Mokwy,
Teletransmisji ul. P. Skargi
Morska, Necla, Norwida, Rybacka, Skargi, Staffa, Stefczyka (od
nr 1 do 19), Szczukowskiej, Szyprów, Tuwima
ULICE: Bema, Bolduana, Ceynowy, Czarneckiego,
Szko³a Podstawowa Nr 5
Chmielewskiego, Drze¿d¿ona, Gdañska, Gryfa Pomorskiego,
ul. Gdañska 30
Hufca Harcerzy Gdyñskich, Jaminowa, Mestwina, I Morskiego
Pu³ku Strzelców, Obroñców Kêpy Oksywskiej, Obroñców
Poczty Gdañskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pokoju, Patoka,
Reja, Stefczyka (od nr 20 do koñca), wiêtope³ka, Trepczyka,
Wakowskiego;
ULICE: Boczna, Brzozowa, D¹bka, Kamienna, Kasprowicza,
Szko³a Podstawowa Nr 6
Krasickiego, Lena, Matejki, Myliwska, Nowa, Odrêbna,
ul. miechowska 36
Obroñców Westerplatte, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego,
Pogodna, Po³udniowa, Poprzeczna, Roszczynialskiego,
Sêdzickiego, Skibniewskiej, rodkowa, W¹ska, Wschodnia;
ULICE: Gniewowska, Krótka, Krzy¿owa, Podgórna,
Szko³a Podstawowa Nr 6
Sikorskiego, miechowska, Wysoka;
ul. miechowska 36
ULICE: 12 Marca (od placu Jakuba Wejhera do ulicy
Budynek klasztorny ul. OO.
Wniebowst¹pienia), Osiedle Staszica, Przebendowskiego, OO.
Reformatorów 18
Reformatorów, Wniebowst¹pienia;
ULICE: Abrahama, Cicha, D¹browskiego, Judyckiego, 12 Marca Klub Seniora
(od ulicy Wniebowst¹pienia do przejazdu kolejowego), Polna,
ul. Pucka 9
Pucka, Rzenicka, w. Jana, Torowa, Wa³owa;
ULICE: plac Jakuba Wejhera, Klasztorna, Kociuszki,
Muzeum Pim. i Muzyki
Mickiewicza, Parkowa, w. Jacka, Wybickiego, Zamkowa;
Kasz.  Pomorskiej
ul. Zamkowa 2A
ULICE: Kopernika, 10 Lutego, Sienkiewicza, Sobieskiego (od
Gimnazjum Nr 1 ul. Sobiesplacu Jakuba Wejhera do ul. Dworcowej);
kiego 300
ULICE: Hallera, Kalwaryjska, Krzywa, £¹kowa, 1 Maja, 3
Zespó³ Szkó³ Elektrycznych
Maja, Marynarki Wojennej, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze
ul. Strzelecka 9
Wolnoci
ULICE: Bukowa, Harcerska, Sobieskiego (od ul. Dworcowej do Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Inwalidów Wojennych);
ul. Bukowa 1
ULICE: Dworcowa, Dworzec PKP, Inwalidów Wojennych,
Szko³a Podstawowa Nr 9
Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP, Spacerowa, Transportowa,
Os. 1000 Lecia PP 15
Zachodnia;
Granice Obwodu
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20
21
22
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ULICE: Drzewiarza, Kot³owskiego, £êgowskiego, Sucharskiego,
Modra, Mostnika, Osiedle Przyjani, Rogaczewskiego,
S³owiñców, Krofeya, Urocza, Wejherowska, Z³ota, Sobieskiego
(od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Sucharskiego);
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie;
Areszt ledczy w Wejherowie
Dom Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie

136
UCHWA£A Nr IIIk/XXXI/335/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
o zmianie Statutu Gminy Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 1, art. 22 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz
U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496
i Nr 231 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr
107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 oraz z 1998
r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, zm. 2000 r. Nr 26
poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz. 985,
N91 poz. 1009, Nr 95 poz.1041, zm. 2001 r. Nr 45 poz. 497)
w zwi¹zku z art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o
administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497)  Rada
Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 9 Statutu Gminy Miasta Wejherowa, stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr IIk/XIV/190/96 Rady Miasta
Wejherowa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta
Wejherowa (Dz. Urz. Województwa Gdañskiego z 1998
roku Nr 4 poz. 12), zmienionego Uchwa³¹ Nr IIk/XXXIII/
427/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 maja 1998 roku
o zmianach w Statucie Miasta Wejherowa  dodaje siê
ustêpy 5  9 w brzmieniu:
5. Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
6. Obywatele bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, b¹d tylko faktycznego, maja prawo do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Miasta i
posiedzenia jej Komisji, a tak¿e prawo wstêpu do
dokumentów organów Miasta wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ Rady Miasta, Komisji Rady Miasta oraz
Zarz¹du Miasta.
7. Dokumenty, o których mowa w ustêpie 6 udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Prezydentowi
Miasta. Osoba, której udostêpnione zosta³y dokumenty mo¿e z nich sporz¹dzaæ notatki.
8. Dokumenty Rady Miasta i Zarz¹du Miasta o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Miejskiego, zgodnie z
zakresem dzia³ania okrelonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu, w obecnoci pracowników
tam zatrudnionych w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego.
9. Dokumenty Rady Miasta i Zarz¹du Miasta o ograni-

Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Nr 3
ul. Sobieskiego 279
Szpital Specjalistyczny
ul. Jagalskiego 10
Areszt ledczy
ul. Sobieskiego 302
Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Przebendowskiego 1

czonej jawnoci udostêpnione s¹ na pisemny wniosek
z³o¿ony Prezydentowi Miasta, za porednictwem Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Dokumenty te udostêpniane s¹ po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnianie ograniczaj¹ ustawy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

137
UCHWA£A Nr IIIk/XXXIV/373/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1 w zwi¹zku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 231 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155
poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, zm. 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz. 985, N91 poz.
1009, Nr 95 poz.1041, zm. 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89,
poz. 971)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Miasta Wejherowa w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miasta Wejherowa:
1. Uchwa³a Nr IIk/XIV/190/96 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1998 r.
Nr 4, poz. 12).
2. Uchwa³a Nr IIk/XXXIII/427/98 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 maja 1998 r. o zmianach w Statucie Miasta
Wejherowa.
3. Uchwa³a Nr IIIk/XXXI/335/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 sierpnia 2001 r. o zmianie Statutu Gminy
Miasta Wejherowa.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§3

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

1. Herbem Wejherowa jest bia³y krzy¿ rycerzy maltañskich
w polu niebieskim otoczony wieñcem z lici wawrzynu, w rodku zawieraj¹cy czerwon¹ ró¿ê.
2. Wzór herbu zawarty jest w za³¹czniku Nr 2* do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu Miasta okrela Rada.

§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia, z zastrze¿eniem ustêpu 2.
2. Przepis § 37 ust. 3 Statutu ma zastosowanie do radnych Rady Miasta kadencji nastêpuj¹cych po kadencji, w czasie której niniejsza uchwa³a wesz³a w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y IIIk/XXXIV/373/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.
STATUT MIASTA WEJHEROWA
CZÊÆ I
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miasto Wejherowo jest Gmin¹, posiada osobowoæ
prawn¹ i stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹
wszystkich jego mieszkañców maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie miasta.
§2
U¿yte w Statucie Miasta Wejherowa okrelenia oznaczaj¹:
1. Miasto  Gminê Miasta Wejherowa,
2. Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Wejherowa,
3. Wiceprzewodnicz¹cy  Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miasta Wejherowa,
4. Rada  Radê Miasta Wejherowa
5. Radny  radnego Rady Miasta Wejherowa,
6. Statut  Statut Miasta Wejherowa,
7. Urz¹d  Urz¹d Miejski w Wejherowie,
8. Ustawa  ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.
zm.),
9. Prezydent  Prezydenta Miasta Wejherowa i Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta Wejherowa
10. Zastêpca Prezydenta  Zastêpcê Prezydenta Miasta Wejherowa,
11. Zarz¹d  Zarz¹d Miasta Wejherowa,
12. Biuro Rady  Biuro Rady Miasta Wejherowa.
13. RIO  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdañsku
§3
1. Wejherowo zajmuje obszar o powierzchni 25,37 km2.
2. Granice Miasta okrelone s¹ na planie stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
§4
Wejherowo posiada prawa miejskie na mocy przywileju króla Jana Kazimierza nadanego 13 stycznia 1650 roku
w Malborku i potwierdzonego przez króla Jana III Sobieskiego w 1696 roku.

§6
1. Pieczêæ Wejherowa jest okr¹g³a o rednicy 41 mm, z
wyobra¿eniem stylizowanego herbu Miasta okolonego napisem: SIGILLUM CIVITATIS WEIHEROPOLITANAE, co na jêzyk polski przek³ada siê: PIECZÊÆ MIASTA WEJHEROWA.
2. Wzór pieczêci zawarty jest w za³¹czniku Nr 3* do Statutu a o u¿yciu pieczêci decyduje Prezydent.
§7
1. Flag¹ Miasta jest niebiesko  bia³y, prostok¹tny p³at
tkaniny, o proporcjach boków 3 x 5, obustronnie jednakowy, przy drzewcu barwy niebieskiej, przy czym na
niebieskim polu znajduje siê bia³y krzy¿ rycerzy maltañskich w rodku zawieraj¹cy czerwon¹ ró¿ê.
2. Wzór graficzny flagi zawarty jest w za³¹czniku Nr 4* do
Statutu.
§8
Miasto Wejherowo posiada hejna³ skomponowany w
1993 roku przez prof. Marka Roc³awskiego. Zapis nutowy hejna³u zawarty jest w za³¹czniku Nr 5* do Statutu.
§9
wiêtem Miasta Wejherowa jest dzieñ 28 maja, na pami¹tkê wystawienia tego dnia w 1643 roku przez Jakuba
Wejhera dokumentu powo³uj¹cego do ¿ycia now¹ osadê
o nazwie Wejherowska Wola. Obchody wiêta odbywaj¹
siê w najbli¿szy dzieñ wolny od pracy.
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA MIASTA
§ 10
1. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów Miasto wykonuje we w³asnym imieniu, maj¹c na celu zaspokojenie
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Do zadañ w³asnych Miasta s³u¿¹cych zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
a) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
g) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
* Za³¹czników Nr 2, 3, 4, 5 nie publikuje siê.
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h) edukacji publicznej,
i) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek
upowszechniania kultury,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
k) targowisk i hal targowych
l) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
³) cmentarzy gminnych,
m) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
n) utrzymania miejskich obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
r) promocji Miasta,
s) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
t) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne Miasta maj¹
charakter obowi¹zkowy.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na Miasto obowi¹zek wykonywania zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rz¹dowej Miasto
mo¿e wykonywaæ równie¿ na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
5. Miasto mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
6. Miasto otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania zadañ, o których mowa w ustêpach 4-5.

2. Wy³¹cznie w drodze referendum rozstrzygane s¹ sprawy:
1) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji,
2) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ i kompetencji
organów Gminy.

§ 11

1. Organami Miasta s¹:
1) Rada Miasta
2) Zarz¹d Miasta.
2. Cz³onkostwa w Zarz¹dzie Miasta nie mo¿na ³¹czyæ z
zatrudnieniem w administracji rz¹dowej, a tak¿e z mandatem pos³a i senatora.
3. Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
4. Obywatele bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, b¹d tylko faktycznego, maj¹ prawo do uzyskania informacji, wstêpu na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e prawo dostêpu do dokumentów organów Miasta wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ Rady
Miasta, Komisji Rady Miasta oraz Zarz¹du Miasta.
5. Dokumenty, o których mowa w ustêpie 4 udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Prezydentowi Miasta. Osoba, której udostêpnione zosta³y dokumenty
mo¿e z nich sporz¹dzaæ notatki.
6. Dokumenty Rady Miasta i Zarz¹du Miasta o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Miejskiego, zgodnie z zakresem dzia³ania okrelonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu, w obecnoci pracowników tam zatrudnionych w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego.
7. Dokumenty Rady i Zarz¹du o ograniczonej jawnoci
udostêpniane s¹ za porednictwem Pe³nomocnika ds.

W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych
Rada mo¿e uchwaliæ przyst¹pienie Miasta do zwi¹zku miêdzygminnego.
§ 12
Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§ 13
1. W celu wspierania idei samorz¹du terytorialnego oraz
obrony wspólnych interesów Rada mo¿e uchwaliæ
przyst¹pienie Miasta do stowarzyszenia gmin, powiatów i województw.
2. Zasady przystêpowania Miasta do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
ROZDZIA£ III
REFERENDUM GMINNE
§ 14
1. Referendum gminne zwane dalej referendum, mo¿e
byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Miasta mieszcz¹cej siê w zakresie zadañ i kompetencji organów Miasta.

§ 15
1. Referendum og³asza i przeprowadza Rada z w³asnej
inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 10%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców Wejherowa.
2. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców, na zasadach okrelonych w ust. 1 i 2,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w
tej sprawie.
§ 16
1. Wynik referendum jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za jednym
z rozwi¹zañ w sprawie poddanej referendum oddano
wiêcej ni¿ po³owê wa¿nych g³osów.
2. Wynik referendum w sprawie samoopodatkowania siê
mieszkañców na cele publiczne jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3
wa¿nych g³osów.
3. Tryb i zasady przeprowadzania referendum okrela
odrêbna ustawa o referendum lokalnym.
4. Koszty referendum ponosi bud¿et Miasta.
CZÊÆ II
ORGANY MIASTA
§ 17
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Ochrony Informacji Niejawnych, po zabezpieczeniu
tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
CZÊÆ III
RADA MIASTA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 18
1. Z zastrze¿eniem § 16 ust. 3 organem stanowi¹cym i
kontrolnym Miasta jest Rada.
2. Kompetencje Rady okrelaj¹ ustawa, przepisy szczegó³owe oraz niniejszy Statut.
3. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Miasta, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
§ 19
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Miasta,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ
Prezydenta Miasta, stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu miasta oraz Sekretarza Miasta  na wniosek Prezydenta,
4) uchwalanie bud¿etu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Miasta przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez
Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalan¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
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h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych.
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) nadawanie tytu³u honorowego obywatelstwa Miasta,
17) uchwalanie aktów prawa miejscowego,
18) wybór banku do bankowej obs³ugi bud¿etu Miasta,
19) podejmowanie uchwa³ w sprawie referendum,
20) podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym na zasadzie
art. 25 ustawy,
21) podejmowanie uchwa³ w sprawie zaskar¿enia rozstrzygniêcia nadzorczego w stosunku do uchwa³
Rady,
22) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustaw¹ do kompetencji Rady.
2. Rada mo¿e ustanowiæ i przyznawaæ nagrody za szczególne osi¹gniêcia.
§ 20
1. Rada wybierana jest zgodnie z ustaw¹  Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na okres 4 lat licz¹c od dnia wyboru (kadencja Rady).
2. Liczbê radnych wchodz¹cych w sk³ad Rady okrela
ustawa.
ROZDZIA£ II
RADNI
§ 21
1. Wykonywanie mandatu radnego poprzedza lubowanie w brzmieniu ustalonym ustaw¹.
2. Radni sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji nowo
wybranej Rady.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
4. Radny otrzymuje legitymacjê stwierdzaj¹c¹ pe³nienie
funkcji.
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§ 22
1. Aktywny udzia³ w pracach Rady jest prawem i obowi¹zkiem radnego.
2. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami
wyborców.
3. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i
jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany. W pracach
tych radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów
ca³ego Miasta.
4. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie,
w Zarz¹dzie ani Komisji je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 23
1. Radny ma prawo sk³adania interpelacji, zapytañ i wniosków do Zarz¹du lub jednostek mu podporz¹dkowanych oraz do Przewodnicz¹cego.
2. Sk³adanie interpelacji, zapytañ i wniosków oraz udzielanie na nie odpowiedzi nastêpuje w trybie §§ 66-67
Statutu.
3. W sprawach wynik³ych w czasie wykonywania mandatu radny ma prawo sk³adania zapytañ i wniosków
do instytucji samorz¹dowych Miasta powiadamiaj¹c
o tym Radê.
4. Radny, w przypadku braku odpowiedzi na zapytanie
lub wniosek, jak w ust. 1, b¹d w razie otrzymania odpowiedzi, z któr¹ siê nie zgadza, ma prawo zwróciæ siê
do Rady lub Zarz¹du o rozpatrzenie sprawy.
§ 24
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie
stosunku pracy z radnym, je¿eli podstawê rozwi¹zania
tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem
przez radnego mandatu.
§ 25
1. Radny nie mo¿e zostaæ zatrudniony w Urzêdzie b¹d
jako kierownik lub zastêpca kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Nawi¹zanie stosunku pracy jest
równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do Zarz¹du, z którymi stosunek pracy nawi¹zywany jest na
podstawie wyboru.
§ 26
1. Osoba wybrana na radnego nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie lub wykonywaæ funkcji kierownika lub zastêpcy kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.
2. Szczegó³owe zasady postêpowania reguluj¹ przepisy
ustawy.
§ 27
1. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na posiedzeniu
Rady lub komisji podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci wziêcia udzia³u w sesji radny
usprawiedliwia swoj¹ nieobecnoæ Przewodnicz¹ce-

mu, natomiast w przypadku niemo¿noci wziêcia udzia³u w posiedzeniu komisji Przewodnicz¹cemu Komisji.
Takie usprawiedliwienie musi nast¹piæ mo¿liwie najwczeniej przed sesj¹ lub posiedzeniem komisji.
§ 28
Zarz¹d lub Prezydent nie mo¿e powierzyæ Radnemu
Miasta wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno  prawnej.
§ 29
Radnym przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê w odrêbnych
uchwa³ach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami.
§ 30
1. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu zgodnie ze z³o¿onym lubowaniem.
2. Radni nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w
zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹d dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
3. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego Miasta, a tak¿e
zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem
czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
4. Radni nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami handlowymi spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,
w których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz s¹ z mocy prawa niewa¿ne.
5. Je¿eli wybór lub powo³anie, o którym mowa w ust. 4
mia³o miejsce przed rozpoczêciem wykonywania mandatu, radny jest obowi¹zany zrzec siê stanowiska lub
funkcji w terminie do 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania. W razie niezrzeczenia siê stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po up³ywie 3 miesiêcy
od dnia z³o¿enia lubowania.
6. Radni nie mog¹ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10%
udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z
udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby. Udzia³y lub akcje przekraczaj¹ce ten pakiet powinny byæ zbyte
przez radnego przed pierwsz¹ sesj¹ Rady Miasta, a w
razie niezbycia ich nie uczestnicz¹ one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wyganiêciu w
wykonywaniu przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa
g³osu, prawa do dywidendy, prawa do podzia³u maj¹tku, prawa poboru).
7. Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym wed³ug wzoru formularza owiadczenia ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów, zawieraj¹ce w szczególnoci informacje o zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach, udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego oraz o nabyciu od Skarbu
Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, gminy lub
zwi¹zku miêdzygminnego mienia, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane o prowadzeniu
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8.

9.

10.
11.

dzia³alnoci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach prawa handlowego.
Owiadczenie powinno zawieraæ informacje dotycz¹ce maj¹tku objêtego wspólnoci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
Wiadomoci zawarte w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹ chyba, ¿e osoba, która je z³o¿y³a, wyrazi³a pisemn¹ zgodê na ich
ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady mo¿e podj¹æ decyzjê o
ujawnieniu owiadczenia, pomimo braku zgody sk³adaj¹cego owiadczenie, po zasiêgniêciu opinii Komisji Rewizyjnej.
Owiadczenie, o którym mowa w ust. 7 sk³ada siê
Przewodnicz¹cemu Rady w terminie trzydziestu dni
od dnia objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni sk³adaj¹ co roku, do dnia 31 marca, wed³ug stanu
na dzieñ 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa
miesi¹ce przed dat¹ wyborów do rad gmin. Analizy
zawartych w owiadczeniu danych dokonuje Przewodnicz¹cy Rady. Owiadczenie przechowuje siê
przez 6 lat.
W przypadku naruszenia terminu okrelonego w ust.
9, radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia
owiadczenia.
Przewodnicz¹cy Rady sk³ada owiadczenie, o którym
mowa w ust. 7 Przewodnicz¹cemu Zarz¹du. Przepisy
ust. 8 i ust. 9 stosuje siê odpowiednio.
§ 31

1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, które nie s¹ organami Rady.
2. Minimalna liczba cz³onków klubu wynosi 4 radnych.
3. Wewnêtrzna organizacja klubu nale¿y do radnych, którzy go powo³ali.
§ 32
Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) odmowy z³o¿enia lubowania,
2) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
4) prawomocnego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej,
5) mierci.
ROZDZIA£ III
KOMISJE RADY
§ 33
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada powo³uje komisje sta³e i komisje dorane ustalaj¹c ich
przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje Rady kreuj¹ ogóln¹ politykê Miasta w zakresie ich w³aciwoci.
§ 34
1. Na pocz¹tku kadencji Rada powo³uje komisje sta³e o
tematyce dostosowanej do potrzeb Miasta a w tej liczbie komisjê rewizyjn¹ i komisjê dyscyplinarn¹ II instancji.
2. Komisje dorane ulegaj¹ rozwi¹zaniu po wykonaniu
zadañ do jakich zosta³y powo³ane i po z³o¿eniu Radzie
sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
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3. Powo³ywanie, ³¹czenie i rozwi¹zywanie komisji nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.
4. Dzia³alnoæ komisji wygasa z up³ywem kadencji Rady.
§ 35
Do zadañ komisji sta³ych w zakresie spraw dla których
zosta³y powo³ane, nale¿¹ w szczególnoci:
a) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana,
b) sporz¹dzanie analiz i programów w rozwoju miasta
w zakresie bêd¹cym przedmiotem pracy komisji,
c) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowywanie uchwa³ Rady,
d) wystêpowanie do Zarz¹du w sprawach zg³aszanych
przez wyborców,
e) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady, cz³onków komisji, a tak¿e Zarz¹d i
Prezydenta,
f) kontrola Zarz¹du i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a
powo³ana; do kontroli tej stosuje siê odpowiednio
tryb i zasady ustalone w regulaminie pracy komisji
rewizyjnej,
g) kontrola wykonywania uchwa³ Rady w zakresie kompetencji komisji,
h) opiniowanie projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem ich dzia³alnoci,
i) wspó³praca z innymi podmiotami w zakresie bêd¹cym przedmiotem pracy komisji,
j) sk³adanie Radzie corocznych sprawozdañ ze swojej
dzia³alnoci.
§ 36
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
Miasta; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni z wy³¹czeniem tych radnych, którzy pe³ni¹ funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna pracuje na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez Radê.
4. W ramach swych uprawnieñ komisja rewizyjna:
a) opiniuje wykonanie bud¿etu,
b) wystêpuje do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez RIO.
5. Uprawnienia kontrolne komisja rewizyjna wykonuje
przez:
a) wgl¹d do ewidencji, planów pracy, sprawozdañ oraz
wszelkich akt i dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci jednostki kontrolowanej,
b) wystêpowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjanieñ.
6. Osoby przeprowadzaj¹ce kontrolê dzia³alnoci Zarz¹du zobowi¹zane s¹ powiadomiæ o tym Prezydenta.
7. Kontrolê przeprowadza siê w obecnoci przedstawiciela kontrolowanej jednostki, za z wyników kontroli
sporz¹dza siê sprawozdanie. Jeden egzemplarz sprawozdania otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.
8. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e powo-
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dowaæ zak³ócenia normalnego toku pracy jednostki
kontrolowanej.
9. Regulamin pracy komisji rewizyjnej stanowi za³¹cznik
Nr 6 do niniejszego Statutu.
§ 37
1. Na jednej z pierwszych sesji nowo wybrana Rada podejmuje uchwa³y okrelaj¹ce sk³ady osobowe komisji. W sk³ad komisji wchodzi nie mniej ni¿ 5 radnych.
2. Rada dokonuje w miarê potrzeby, w formie uchwa³y,
na wniosek przewodnicz¹cego komisji i radnych zmian
w sk³adach osobowych komisji.
3. Radny ma prawo byæ jednoczenie cz³onkiem dwóch
sta³ych komisji Rady, a ponadto komisji mieszkaniowej lub komisji rewizyjnej albo komisji dyscyplinarnej
II instancji.
§ 38
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach. Czas i miejsce posiedzenia komisji wyznacza przewodnicz¹cy komisji.
§ 39
1. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê w sprawach bêd¹cych przedmiotem zainteresowania wiêcej ni¿ jednej komisji.
2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 nastêpuje przez:
a) wspólne posiedzenia komisji,
b) udostêpnianie w³asnych opracowañ i analiz,
c) powo³ywanie zespo³ów do rozwi¹zywania okrelonych problemów.
§ 40
Przewodnicz¹cego komisji, Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji oraz sekretarza komisji wybiera komisja ze swego grona. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu komisji.
§ 41
1. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy.
2. Posiedzenie komisji zwo³uje przewodnicz¹cy komisji
lub jego zastêpca, który ustala te¿ porz¹dek dzienny
posiedzenia. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeby. Prawo zwo³ania komisji posiada równie¿
Przewodnicz¹cy.
3. Nadzwyczajne posiedzenie komisji przewodnicz¹cy
komisji obowi¹zany jest zwo³aæ na wniosek co najmniej
1/3 liczby jej cz³onków.
§ 42
1. Komisja jest zdolna do podejmowania uchwa³ je¿eli w
jej posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej 1/2 cz³onków
ogólnego sk³adu komisji. Komisja podejmuje uchwa³y
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Do organizacji trybu pracy komisji w sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje siê odpowiednio przepisy Statutu dotycz¹ce trybu dzia³ania Rady.
§ 43
W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami i cz³onkowie Zarz¹du Miasta. Mog¹
oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.

§ 44
Komisje w swojej pracy mog¹ korzystaæ z opinii i pomocy specjalistów nie bêd¹cych cz³onkami komisji. Mog¹
równie¿ zasiêgaæ opinii placówek naukowych i stowarzyszeñ regionalnych.
§ 45
1. Komisje zgodnie z planami pracy odbywaj¹ posiedzenia, na których rozpatruj¹ sprawy nale¿¹ce do ich w³aciwoci, dokonuj¹c rozstrzygniêæ w formie opinii i
wniosków.
2. Protoko³y z posiedzeñ komisji podpisuje przewodnicz¹cy komisji oraz protokolant.
3. Rozstrzygniêcia, o których mowa w ust. 1 posiadaj¹
charakter doradczy i kontrolny w stosunku do bie¿¹cej
dzia³alnoci Zarz¹du.
4. Komisje rozpatruj¹c projekty uchwa³ podejmuj¹ rozstrzygniêcia o charakterze opiniodawczo  decyzyjnym.
Zobowi¹zuj¹ one projektodawcê do wniesienia zmian
w projekcie uchwa³y lub do przedstawienia uwag i
wniosków komisji podczas wnoszenia projektu uchwa³y pod g³osowanie na sesji Rady.
§ 46
Komisje w sprawach przedmiotowo dla nich w³aciwych kieruj¹ wnioski i opinie do adresatów za porednictwem Zarz¹du, powiadamiaj¹c o tym Radê.
§ 47
Komisja, której wniosek lub opinia nie zosta³y uwzglêdnione przez adresata mo¿e wnieæ sprawê pod obrady
Rady w celu jej rozstrzygniêcia.
§ 48
Przewodnicz¹cy Rady ma prawo zwo³ania zebrania
przewodnicz¹cych komisji w celu koordynowania pracy
miêdzy komisjami.
ROZDZIA£ IV
SESJE RADY
1. ZASADY OGÓLNE
§ 49
Rada jako organ stanowi¹cy i kontrolny wykonuje swoje zadania i kompetencje na sesjach i przy pomocy swoich komisji
§ 50
1. Rada rozpatruje na sesjach w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w
ustawach i Statucie.
2. Sesja Rady, to ustawowe, plenarne zgromadzenie radnych, w czasie którego realizuje ona funkcje organu
stanowi¹cego i kontrolnego Miasta.
§ 51
1. 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.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasy wyboru Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
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2. TRYB WYBORU PRZEWODNICZ¥CEGO
I WICEPRZEWODNICZ¥CEGO
§ 52

1. Na pierwszej sesji nowo wybrana Rada wybiera ze
swego grona Przewodnicz¹cego i jednego lub dwóch
Wiceprzewodnicz¹cych. Funkcji tych nie mo¿na ³¹czyæ
z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du.
2. Wybory na stanowiska okrelone w ust. 1 stwierdza
siê w formie uchwa³y  odrêbnie dla wyboru Przewodnicz¹cego i odrêbnie dla wyboru ka¿dego z Wiceprzewodnicz¹cych.
§ 53
1. Przewodnicz¹cego wybiera siê sporód radnych, z nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych przez radnych uczestnicz¹cych w sesji.
2. Wybór Przewodnicz¹cego nastêpuje w g³osowaniu
tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
3. W przypadku, gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów przeprowadza siê ponowne wybory.
§ 54
Wiceprzewodnicz¹cych wybiera siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym. Przepis § 53 ust. 1-3 Statutu stosuje siê odpowiednio. Dopuszcza siê g³osowanie w sposób ³¹czny.
§ 55
1. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady w trybie okrelonym w § 53 ust. 2 Statutu.
2. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
3. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2, 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.
§ 56
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
2. Przewodnicz¹cy przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cych
przygotowuj¹ sesje Rady i czuwaj¹ nad prawid³owym
ich przebiegiem.
3. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy przyjmuj¹
mieszkañców Wejherowa w ramach ustalonych dy¿urów w biurze Rady.
4. W imieniu Rady, Przewodnicz¹cy lub wyznaczony przez
niego Wiceprzewodnicz¹cy upowa¿niony jest do:
a) reprezentowania Rady na zewn¹trz,
b) sk³adania owiadczeñ w sprawach, które by³y przedmiotem obrad Rady lub jej komisji.
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5. Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego ponadto nale¿y:
a) wspó³dzia³anie z Zarz¹dem,
b) wystêpowanie do Zarz¹du z wnioskiem o uwzglêdnienie w projekcie bud¿etu Miasta rodków finansowych dla realizacji zadañ Rady, komisji i radnych.
§ 57
Sprawy zwi¹zane z wyborem lub zmianami w obsadzie stanowisk Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych stanowi¹ odrêbny punkt porz¹dku obrad sesji Rady.
3. PRZYGOTOWANIE SESJI
§ 58
1. Sesje Rady dziel¹ siê na sesje zwyczajne i sesje nadzwyczajne.
2. Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do
wykonania zadañ Rady, jednak nie rzadziej ni¿ raz na
kwarta³.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ywane przez Przewodnicz¹cego z zachowaniem obowi¹zuj¹cych zasad
powiadamiania radnych.
4. Sesjê nadzwyczajn¹ zwo³uje Przewodnicz¹cy na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
5. Termin zwo³ania sesji w trybie okrelonym w ust. 4
wynosi 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
6. Wniosek powinien zawieraæ porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w tym trybie stosuje siê przepis § 65 ust. 3 Statutu
oraz wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
§ 59
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy ustalaj¹c w porozumieniu z Wiceprzewodnicz¹cymi i z Prezydentem porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. O sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed ustalonym terminem obrad  wysy³aj¹c z wyprzedzeniem zawiadomienia zawieraj¹ce dane o miejscu i czasie rozpoczêcia obrad, porz¹dek obrad oraz
projekty uchwa³ wraz z uzasadnieniem i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji.
3. Na wniosek Prezydenta Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d,
a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji Rady.
4. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad jedynie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
ust. 2, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i
wyznaczyæ nowy termin.
§ 60
1. W obradach sesji bierze udzia³ Zarz¹d oraz wyznaczone przez Prezydenta osoby.
2. Szczegó³ow¹ listê osób zaproszonych na sesjê ustala
Przewodnicz¹cy wraz z Wiceprzewodnicz¹cymi w porozumieniu z Prezydentem.
4. TRYB OBRADOWANIA NA SESJI
§ 61
1. Obrady sesji s¹ jawne. Przewodnicz¹cy podaje do pu-
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blicznej wiadomoci mieszkañców co najmniej na 3 dni
przed sesj¹ informacjê na tablicy og³oszeñ Urzêdu o
terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji.
Osoby zaproszone, gocie oraz publicznoæ maj¹ prawo zajmowaæ na sali obrad tylko miejsca im przeznaczone.
Je¿eli wymaga tego przepis ustawy Rada mo¿e wy³¹czyæ jawnoæ obrad w odniesieniu do ca³ej sesji lub
do konkretnych punktów porz¹dku obrad.
Wy³¹czenie jawnoci ca³ej sesji mo¿e nast¹piæ na wniosek Przewodnicz¹cego, Prezydenta lub co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu Rady z³o¿ony przed sesj¹ wraz
z pismem uzasadniaj¹cym.
Wy³¹czenie jawnoci mo¿e nast¹piæ w trakcie posiedzenia Rady w drodze wniosku formalnego. W takim
wypadku wy³¹czenie jawnoci mo¿e dotyczyæ konkretnych punktów porz¹dku obrad, a nie ca³ej sesji.
Uchwa³ê o wy³¹czeniu jawnoci ca³ej sesji lub konkretnych punktów porz¹dku obrad podejmuje Rada poprzez g³osowanie.
Po og³oszeniu tajnoci obrad Przewodnicz¹cy zarz¹dza opuszczenie sali obrad przez osoby nie wchodz¹ce w sk³ad Rady (nie dotyczy to cz³onków Zarz¹du nie
bêd¹cych radnymi, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz
osób wyznaczonych przez Prezydenta).
Radny i inne osoby obecne na sesji nie mog¹ ujawniæ
treci obrad objêtych tajnoci¹.
§ 62

1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu,
jednak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego, Prezydenta
lub radnych, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i jej kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie.
Mo¿e to nast¹piæ w szczególnoci ze wzglêdu na:
a) niemo¿liwoæ rozpatrzenia na jednym posiedzeniu
ca³oci spraw porz¹dku obrad,
b) uzasadnion¹ potrzebê rozszerzenia porz¹dku obrad,
c) potrzebê przed³o¿enia Radzie dodatkowych materia³ów,
d) inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie b¹d rozstrzygniêcie
sprawy.
2. Przewodnicz¹cy podejmuje samodzielnie decyzjê o
przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad i wyznacza w porozumieniu z
Wiceprzewodnicz¹cymi i Prezydentem dodatkowy termin posiedzenia.
Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych, którzy z
przyczyn nieusprawiedliwionych opucili obrady, powoduj¹c ich przerwanie, odnotowuje siê w protokole
sesji.
§ 63
1. Sesjê otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy a w razie nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w
obradach wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Osoby wymienione w ust. 1 zapewniaj¹ porz¹dek obradowania na sesji stosuj¹c w tym celu rodki przewidziane Statutem.
§ 64
1. Otwarcie sesji nastêpuje poprzez wypowiedzenie przez
przewodnicz¹cego obrad formu³y: Otwieram sesjê
zwyczajn¹ (nadzwyczajn¹) Rady Miasta Wejherowa.

2. Po otwarciu sesji, przewodnicz¹cy obrad stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w
przypadku braku quorum, zamyka obrady i w porozumieniu z Wiceprzewodnicz¹cym i Prezydentem wyznacza nowy termin sesji. W protokole odnotowuje siê
przyczyny, dla których sesja nie odby³a siê.
§ 65
1. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê w proponowanym porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny,
przewodnicz¹cy obrad, Prezydent oraz Zarz¹d.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§ 66
1. Interpelacje i zapytania sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla Miasta i jego mieszkañców, a bêd¹cych w kompetencjach organów Miasta.
2. Interpelacjê sk³ada siê Przewodnicz¹cemu na pimie.
Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce st¹d zapytania czy postulaty.
3. Przewodnicz¹cy kieruje interpelacjê do adresata wyznaczaj¹c termin do udzielenia pisemnej odpowiedzi
nie d³u¿ej ni¿ 14 dni.
4. Odpowied na interpelacjê przekazuje siê interpeluj¹cemu i Przewodnicz¹cemu.
5. Przewodnicz¹cy na wniosek interpeluj¹cego mo¿e
wyst¹piæ o dodatkowe wyjanienia, je¿eli odpowied
jest niewystarczaj¹ca  wyznaczaj¹c dodatkowy termin.
6. Na ka¿dej sesji Przewodnicz¹cy obrad informuje o iloci i treci interpelacji, które wp³ynê³y w czasie od ostatniej sesji.
7. Biuro Rady prowadzi rejestr interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi.
8. Zapytania i wnioski sk³ada siê w sprawach niezbyt z³o¿onych, zw³aszcza w celu uzyskania informacji i wyjanieñ o faktach.
9. Odpowiedzi na zapytanie i wniosek udziela Prezydent
lub wyznaczona przez niego osoba lub Przewodnicz¹cy.
§ 67
1. Odpowied na zapytanie winna byæ udzielona na sesji.
2. Nad zapytaniem i odpowiedzi¹ Rada nie debatuje.
§ 68
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug porz¹dku
obrad przy czym w uzasadnionych przypadkach, za
zgod¹ Rady, mo¿e dokonywaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych jego punktów.
2. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ a w uzasadnionych przypadkach (np. ad
vocem, wniosek formalny, wyjanienie z urzêdu) mo¿e
udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹. Zg³oszenie do dyskusji odbywa siê przez podniesienie rêki.
3. W przypadku zabierania g³osu ad vocem radny ma
prawo do dwóch krótkich wypowiedzi w jednym punkcie porz¹dku obrad.
4. Przewodnicz¹cy komisji w³aciwych dla przedmiotu
obrad oraz Prezydent posiadaj¹ prawo g³osu poza kolejnoci¹.
5. Po stwierdzeniu, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana
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przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu tylko w sprawach
wniosków formalnych dotycz¹cych trybu g³osowania.
6. Przewodnicz¹cy obrad przyjmuje wyst¹pienie radnego nie wyg³oszone na sesji do protoko³u sesji informuj¹c o tym Radê.
7. W ci¹gu ca³ej sesji Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu w sprawie zg³oszenia wniosku formalnego, którego
przedmiotem s¹ sprawy:
a) stwierdzenia quorum (w ka¿dym czasie trwania obrad),
b) zdjêcia okrelonego punktu z porz¹dku obrad,
c) odes³aniu zg³oszonych wniosków i postulatów do
w³aciwej komisji celem ich rozpatrzenia,
d) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
e) zakoñczenia dyskusji na dany temat,
f) zamkniêcia listy mówców (taki wniosek nie mo¿e dotyczyæ wypowiedzi przewodnicz¹cych komisji, sprawozdawcy oraz Prezydenta),
g) przeprowadzenia g³osowania,
h) ponownego przedstawienia treci wniosku,
i) trybu i kolejnoci g³osowania,
j) wy³¹czenia jawnoci obrad,
k) przeliczenia g³osów.
§ 69
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ na
sesji.
3. W uzasadnionych wypadkach Rada mo¿e ograniczyæ
czas wyst¹pieñ na sesji.
4. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pieniu wyranie odbiega od przedmiotu obrad lub
znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodnicz¹cy obrad mo¿e przywo³aæ radnego do rzeczy, a po dwukrotnym przywo³aniu odebraæ mu g³os.
5. Jeli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w oczywisty sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy obrad przywo³uje radnego do porz¹dku a gdy to przywo³anie nie odnosi skutku, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt
ten odnotowuje siê w protokole sesji.
6. Przepisy ust. 2-5 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady wystêpuj¹cych na sesji.
§ 70
1. Od decyzji przewodnicz¹cego obrad wymienionych w
§ 69 ust. 4-5 Statutu przys³uguje radnemu odwo³anie
do natychmiastowej decyzji Rady.
2. Rozstrzygniêcie porz¹dkowe Rady o którym mowa w
ust. 1 jest ostateczne.
§ 71
Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu na sesji osobom
zaproszonym i gociom Rady, a tak¿e innym osobom
spoza Rady za jej zgod¹.
§ 72
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam
sesjê Rady Miasta Wejherowa.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia oznacza czas
trwania sesji.
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§ 73

1. Warunki organizacyjne niezbêdne dla prawid³owej pracy Rady, dotycz¹ce zw³aszcza miejsca obrad oraz bezpieczeñstwa radnych i innych uczestników sesji a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu, zapewnia Prezydent.
2. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji maj¹ zastosowanie ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla tego miejsca.
§ 74
1. Z ka¿dej sesji Biuro Rady sporz¹dza protokó³ stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygniêæ.
Protokó³ powinien zawieraæ w szczególnoci:
a) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³,
b) stwierdzenie prawomocnoci sesji,
c) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
d) zatwierdzony porz¹dek obrad,
e) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
f) czas trwania sesji,
g) podpisy przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoci radnych i osób
zaproszonych oraz teksty uchwa³ podjêtych przez Radê.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, ³amanymi
przez ostatnie dwie cyfry roku a uchwa³y cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji Rady.
3. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnym w Biurze Rady
oraz na najbli¿szej sesji. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, o uwzglêdnieniu których decyduje Rada.
4. Protokó³ po sporz¹dzeniu przyjmuje siê na nastêpnej
sesji Rady. Uwagi do protoko³u zg³oszone przez radnych uwzglêdnia siê przez sporz¹dzenie za³¹czników
do protoko³u zawieraj¹cych sprostowanie lub uzupe³nienie.
5. Dla celów zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem protoko³u
przebieg sesji jest utrwalany na tamie magnetofonowej.
§ 75
1. Kopia protoko³u z sesji powinna byæ przes³ana Zarz¹dowi w ci¹gu 20 dni od odbycia posiedzenia Rady.
2. Protoko³y z obrad przechowuje Biuro Rady.
3. Ka¿dy mieszkaniec Miasta ma prawo wgl¹du do protoko³u, z wyj¹tkiem czêci protoko³u dotycz¹cej tajnych
obrad Rady.
5. TRYB G£OSOWANIA
§ 76
1. W g³osowaniu udzia³ bior¹ wy³¹cznie radni.
2. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
3. G³osowanie tajne odbywa siê w przypadkach wskazanych przez ustawy.
4. Uchwa³y dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Rady. Uchwa³y te musz¹ wskazywaæ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania te
zostan¹ pokryte.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 137

 342 

§ 77
Rada mo¿e wprowadziæ g³osowanie imienne nad
uchwa³¹.
§ 78
1. Wyboru Prezydenta Rada dokonuje w oddzielnym g³osowaniu bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
2. Tryb wyboru pozosta³ych cz³onków Zarz¹du reguluje
ustawa.
3. Na uzasadniony wniosek Prezydenta, Rada mo¿e odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

2.
3.

4.

§ 79
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Kolejnoæ g³osowania jest nastêpuj¹ca: jestem za, jestem przeciw, wstrzymujê siê od g³osu.
2. W przypadku g³osowania wniosków alternatywnych
przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie kolejne warianty ustalaj¹c liczbê g³osów za w odniesieniu do ka¿dego z nich, a nastêpnie ustala liczbê g³osów wstrzymuj¹cych siê.
3. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te g³osy, które oddano za,
przeciw i wstrzymuj¹cych siê od g³osu.
4. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cych a w razie potrzeby równie¿ przy pomocy innych radnych przez siebie wyznaczonych.
§ 80
1. G³osowanie tajne przeprowadza powo³ana na sesji
sporód radnych komisja skrutacyjna.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy kartek przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano w sposób ka¿dorazowo okrelony i na kartkach
ustalonych dla ca³ego g³osowania.
§ 81
1. Przed rozpoczêciem g³osowania wniosku lub uchwa³y
wnioskodawca wyranie formu³uje wniosek lub odczytuje kompletny projekt uchwa³y, a przewodnicz¹cy
obrad okrela tryb g³osowania.
2. Po wezwaniu przewodnicz¹cego obrad do g³osowania nad wnioskiem lub projektem uchwa³y dyskusja
nad nim nie mo¿e byæ d³u¿ej kontynuowana.
6. UCHWA£Y RADY
§ 82
1. Rada na sesji podejmuje:
a) uchwa³y,
b) postanowienia porz¹dkowe,
c) owiadczenia, rezolucje, apele.
2. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami spe³niaj¹cymi
wymogi okrelone w § 85 Statutu za wyj¹tkiem uchwa³
o charakterze proceduralnym, które odnotowywane s¹
w protokole sesji.
3. Akty okrelone w ust. 1 Rada podejmuje w trybie zgodnym z § 76 Statutu.
§ 83
1. Z wyj¹tkami okrelonymi ustaw¹ prawo inicjatywy

5.

uchwa³odawczej przys³uguje nastêpuj¹cym podmiotom:
a) komisji Rady,
b) co najmniej 4 radnym,
c) Prezydentowi,
d) Zarz¹dowi,
e) klubowi radnych.
Wniosek o podjêcie uchwa³y wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia.
Z wnioskami o podjêcie inicjatywy uchwa³odawczej do
podmiotów wymienionych w ust. 1 mog¹ wystêpowaæ mieszkañcy tworz¹cy wspólnotê samorz¹dow¹
Miasta.
Przewodnicz¹cy przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cych,
podejmuj¹ w³aciwe dzia³ania niezbêdne do prawid³owego przygotowania projektu uchwa³y, a zw³aszcza zapewniaj¹ zaopiniowanie projektu przez w³aciw¹ komisjê Rady oraz umieszczenie projektu w porz¹dku
obrad sesji.
Nie przyjêcie wniosku, o którym mowa w ust. 3 wymaga uzasadnienia i powiadomienia podmiotu, który
wniosek zg³osi³.
§ 84

1. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy przygotowuj¹c
sesjê Rady, przyjmuj¹ od uprawnionych podmiotów
projekty uchwa³. W uzasadnionych wypadkach Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy proponuj¹ tym podmiotom dokonanie stosownych zmian w projekcie
uchwa³y dostosowuj¹cych projekt do wymagañ wynikaj¹cych z przepisów.
2. Projekty uchwa³ winny byæ zaopiniowane przez odpowiednie komisje Rady. W uzasadnionych wypadkach
Przewodnicz¹cy mo¿e umieciæ w porz¹dku obrad projekt uchwa³y, który nie zosta³ przed³o¿ony komisji Rady
do zaopiniowania.
3. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady mo¿e
przekazaæ projekt uchwa³y równie¿ Zarz¹dowi celem
uzyskania opinii.
4. Przewodnicz¹cy komisji przedstawiaj¹ na sesji opinie
komisji odnonie projektu uchwa³y bezporednio po
zapoznaniu Rady przez przewodnicz¹cego obrad z projektem.
5. W przypadku gdy projekt uchwa³y przekazany zosta³
równie¿ Zarz¹dowi do zaopiniowania, Przewodnicz¹cy Zarz¹du zapoznaje Radê z opini¹ Zarz¹du.
6. Po zg³oszeniu wniosku o rozszerzenie porz¹dku obrad
w celu podjêcia uchwa³y, której projekt nie zosta³ przed³o¿ony Komisji do zaopiniowania, ka¿dy radny lub Prezydent mo¿e wnieæ o odes³anie go do komisji w celu
zaopiniowania. Wniosek taki Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie. Odrzucenie przez Radê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady wniosku o odes³anie projektu uchwa³y do Komisji w celu zaopiniowania, oznacza zgodê Rady na rozszerzenie porz¹dku obrad o tê sprawê.
7. W przygotowaniu projektów uchwa³ przez radnych
zapewnia im niezbêdn¹ pomoc Biuro Rady oraz Zarz¹d.
§ 85
1. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ w szczególnoci:
a) tytu³, datê i numer,
b) podstawê prawn¹,
c) cis³e okrelenie przedmiotu i rodków jego realizacji,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

d) okrelenie organów odpowiedzialnych za realizacjê
uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie oraz ewentualnie czas jej obowi¹zywania,
f) przepisy przejciowe i derogacyjne.
Uchwa³y opatruje siê numerami wed³ug kolejnoci ich
podjêcia.
Uchwa³ê Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, który przewodzi³ obradom w czasie
jej podjêcia.
Rada okrela tryb rozpowszechniania uchwa³.
Uchwa³y Przewodnicz¹cy przekazuje Zarz¹dowi w terminie 4 dni od daty ich podjêcia w celu realizacji.
Prezydent przedk³ada Wojewodzie Pomorskiemu
uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje
wraz z protoko³ami sesji w Biurze Rady. Uchwa³y udostêpnia siê do wgl¹du wszystkim mieszkañcom Wejherowa.
Obs³ugê Rady i jej organów oraz radnych, w tym bezporedni¹ obs³ugê organizacyjn¹ i techniczn¹ zapewnia Biuro Rady jako komórka organizacyjna Urzêdu.
CZÊÆ IV
ZARZ¥D
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 86

1. Organem wykonawczym Miasta jest Zarz¹d.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodzi Prezydent jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du, dwóch Zastêpców Prezydenta oraz do
czterech pozosta³ych cz³onków Zarz¹du. Rada w ka¿dej kadencji ustala liczbê pozosta³ych cz³onków Zarz¹du a w tym liczbê cz³onków etatowych i nieetatowych.
3. Zarz¹d wybierany jest sporód radnych lub spoza sk³adu Rady, w terminie ustawowym od daty og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.
4. Cz³onek Zarz¹du, który w chwili wyboru jest pracownikiem administracji rz¹dowej nie mo¿e obj¹æ powierzonego mu stanowiska do chwili rozwi¹zania stanowiska pracy z poprzednim pracodawc¹.
§ 87
Odwo³anie Prezydenta z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek co
najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w trybie okrelonym ustaw¹.
§ 88
Je¿eli wniosek o odwo³anie Prezydenta, o którym
mowa w § 87 Statutu nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci
g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
§ 89
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Prezydenta jej
przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 90
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Zarz¹du w miarê potrzeby, jednak
nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
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2. Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialne, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
organu.
§ 91
1. Posiedzeniu Zarz¹du przewodniczy Prezydent a w razie jego nieobecnoci wyznaczony przez niego Zastêpca Prezydenta.
2. Sekretarz i Skarbnik Miasta uczestnicz¹ w pracach Zarz¹du bez prawa g³osowania.
ROZDZIA£ II
ZADANIA ZARZ¥DU
§ 92
1. Zarz¹d jako organ wykonawczy Miasta:
a) przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi
Rada, w tym projekty uchwa³ a zw³aszcza projekt
bud¿etu; inicjatywa uchwa³odawcza w zakresie projektu bud¿etu nale¿y wy³¹cznie do zarz¹du,
b) informuje mieszkañców Miasta o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach programu spo³eczno  gospodarczego i wykorzystaniu bud¿etu,
c) zajmuje siê wykonywaniem bud¿etu a w tym podejmuje uchwa³y o koniecznych wydatkach, które nie
s¹ uwzglêdnione w bud¿ecie, b¹d te¿ uwzglêdnione w niedostatecznej wysokoci w przypadkach, gdy
obowi¹zuj¹ce przepisy uprawniaj¹ Zarz¹d do takiej
decyzji,
d) sk³ada radzie i RIO informacje o przebiegu wykonywania bud¿etu Gminnego za I pó³rocze w terminie
do 31 sierpnia,
e) sk³ada Radzie roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania bud¿etu,
f) podejmuje decyzje o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustala warunki ugody w sprawach
prywatnoprawnych albo tych publicznoprawnych,
których przepisy zezwalaj¹ na zawarcie takiej ugody,
g) gospodaruje mieniem komunalnym,
h) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
i) udziela pe³nomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zarz¹dzania mieniem tych
jednostek oraz udziela zgody kierownikom tych jednostek na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
j) powo³uje komisje przetargowe, a ponadto rozstrzyga wybór oferty wskazanej jako najkorzystniejsza
przez komisjê przetargow¹,
k) wykonuje zadania zlecone, okrelone odrêbnymi
przepisami,
l) okrela sposób wykonywania uchwa³ Rady,
³) przedk³ada Przewodnicz¹cemu wniosek o zwo³anie
sesji Rady,
m) okrela zakres spraw Miasta jakie Prezydent mo¿e
powierzyæ do prowadzenia w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta,
n) w przypadku nie cierpi¹cym zw³oki wydaje przepisy
porz¹dkowe w formie uchwa³y,
o) wykonuje inne zadania okrelone odrêbnymi przepisami.
2. Decyzje wydawane przez Zarz¹d w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Prezydent. W de-
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cyzji wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du,
którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
3. Uchwa³y Zarz¹du podpisuje Prezydent jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du. W uchwale wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu uchwa³y.
4. W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.
5. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu
w Radzie, w Zarz¹dzie ani w Komisji, je¿eli dotyczy ono
jego interesu prawnego.
§ 93
1. Cz³onkowie Zarz¹du w okresie zajmowania stanowiska lub pe³nienia funkcji, nie mog¹:
1) byæ cz³onkami zarz¹dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spó³ek prawa handlowego,
2) byæ zatrudnieni lub wykonywaæ innych zajêæ w spó³kach prawa handlowego, które mog³yby wywo³aæ
podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ,
3) byæ cz³onkami zarz¹dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spó³dzielni, z wyj¹tkiem rad nadzorczych spó³dzielni mieszkaniowych,
4) byæ cz³onkami zarz¹dów fundacji prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹,
5) posiadaæ w spó³kach prawa handlowego wiêcej ni¿
10% akcji lub udzia³y przedstawiaj¹ce wiêcej ni¿ 10%
kapita³u zak³adowego  w ka¿dej z tych spó³ek,
6) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem
czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci; nie dotyczy to dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rolinnej i zwierzêcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
2. Zakaz zajmowania stanowisk we w³adzach spó³ek, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy cz³onków Zarz¹du, o ile zostali wyznaczeni do spó³ki prawa handlowego z udzia³em Miasta, zwi¹zków miêdzygminnych lub innych komunalnych osób prawnych jako
reprezentanci Miasta; osoby te nie mog¹ zostaæ wyznaczone do wiêcej ni¿ dwóch spó³ek prawa handlowego.
§ 94
1. Do zadañ Prezydenta nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie Miasta na zewn¹trz,
2) organizowanie pracy Zarz¹du,
3) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Miasta,
4) kierowanie prac¹ Urzêdu,
5) niezw³oczne og³aszanie bud¿etu Miasta i sprawozdania z jego wykonania,
6) przedk³adanie RIO uchwa³y bud¿etowej, uchwa³y w
sprawie absolutorium dla Zarz¹du oraz innych
uchwa³ objêtych nadzorem Izby,
7) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesów Pañstwa lub Miasta. Nie dotyczy to zarz¹dzeñ porz¹dkowych (art. 41 ust. 2 ustawy). Czynnoci podjête w
tym trybie wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym
posiedzeniu Zarz¹du,
8) zg³aszanie Radzie wniosków w sprawach kandydatury na stanowisko Zastêpcy Prezydenta, pozosta-

³ych cz³onków Zarz¹du, Sekretarza Miasta oraz
Skarbnika Miasta,
9) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
11) wykonywanie funkcji zastrze¿onych dla niego w
przepisach szczególnych.
2. Prezydent mo¿e upowa¿niæ Zastêpców Prezydenta lub
innych pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w imieniu Prezydenta.
3. Prezydent i Zarz¹d mog¹ ustanawiaæ i przyznawaæ nagrody za szczególne osi¹gniêcia.
4. Prezydent wykonuje zadania okrelone w art. 10 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z pón. zmianami). Informacje zawarte w owiadczeniu maj¹tkowym
przez osobê obowi¹zan¹ stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹.
§ 95
Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty okrelone w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124 z
pón. zm), zwane dalej pracodawcami samorz¹dowymi dokonuj¹:
1) Przewodnicz¹cy wobec Prezydenta, przy czym wynagrodzenie Prezydenta ustala uchwa³¹ Rada,
2) Prezydent wobec cz³onków Zarz¹du,
3) w Urzêdzie  Prezydent wobec pozosta³ych pracowników Urzêdu oraz wobec kierowników samodzielnych jednostek organizacyjnych bêd¹cych samodzielnymi pracodawcami samorz¹dowymi innymi
ni¿ w pkt 1-2,
4) kierownik samorz¹dowej jednostki organizacyjnej 
za innego ni¿ wymieniony w pkt 1-3 pracodawcê samorz¹dowego.
§ 96
1. Zastêpcy Prezydenta dzia³aj¹ w granicach upowa¿nienia wydanego przez Prezydenta.
2. Prezydent upowa¿nia Zastêpcê Prezydenta do pe³nienia obowi¹zków Prezydenta w wypadku jego nieobecnoci. Upowa¿nienie nastêpuje w formie pisemnej.
§ 97
1. Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny Urzêdu uchwalony na wniosek Zarz¹du przez Radê.
ROZDZIA£ III
ABSOLUTORIUM
§ 98
1. Zarz¹d przedstawia Radzie sprawozdanie roczne z
wykonania bud¿etu Miasta, zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêæ rachunków bud¿etu Miasta, w terminie do dnia 31 marca nastêpnego roku, w szczegó³owoci nie mniejszej ni¿ w
uchwale bud¿etowej i przesy³a RIO.
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2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Miasta
i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi.
3. Wniosek Komisji Rewizyjnej wymieniony w ustêpie 1
podlega zaopiniowaniu przez RIO.
4. Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud¿etu i
podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u w terminie
do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym.
5. Uchwa³ê o której mowa w ustêpie 4 Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym.
6. Podjêcie przez Radê uchwa³y w sprawie nieudzielenia
Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du chyba, ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any
z innej przyczyny. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y
o udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
CZÊÆ V
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 99
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy uchwa³¹ Rady na podstawie wyboru s¹ Prezydent i Zastêpcy Prezydenta oraz pozostali etatowi cz³onkowie Zarz¹du Miasta za na podstawie powo³ania Sekretarz i Skarbnik Miasta.
2. Nawi¹zanie stosunku pracy z osobami wymienionymi
w ust. 1 nastêpuje z chwil¹ wyboru a w odniesieniu do
Sekretarza i Skarbnika Miasta z chwil¹ powo³ania przez
Radê.
3. Do Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta oraz innych
osób wydaj¹cych decyzje administracyjne z upowa¿nienia Prezydenta Miasta  stosuje siê odpowiednio
przepis § 93 Statutu.
§ 100
Pracownicy samorz¹dowi zatrudniani s¹ w Urzêdzie w
ramach stosunku pracy.
§ 101
1. Rada mo¿e w drodze uchwa³y okreliæ zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych oraz tryb
sprawdzania kwalifikacji pracowników mianowanych.
2. Zarz¹d mo¿e ustaliæ zasady przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pozosta³ych pracowników
samorz¹dowych.
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3. Komisja Dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z 5 cz³onków wybranych przez Radê sporód radnych.
4. Komisje dyscyplinarne orzekaj¹ w sk³adach co najmniej
trzyosobowych.
5. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Prezydent sporód mianowanych pracowników samorz¹dowych.
CZÊÆ VI
MIENIE KOMUNALNE
§ 104
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Miasta w tym przekazane zwi¹zkom komunalnym, a ponadto mienie komunalne jednostek organizacyjnych Miasta oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiêbiorstw. Organizacyjnoprawn¹ formê prowadzenia dzia³alnoci
przez te podmioty okrelaj¹ organy Miasta.
2. Mieniem komunalnym zarz¹dzaj¹ organy Miasta lub
inne powo³ane przez nie podmioty.
3. Tryb nabycia i zbycia mienia komunalnego okrelaj¹
przepisy ustawy.
4. Podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych w zakresie ustalonym w
aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej jednoosobowo zarz¹dzaj¹ mieniem jednostki na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Zarz¹d. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa wymagana jest
odrêbna zgoda Zarz¹du.
CZÊÆ VII
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 105
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie swojego bud¿etu.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Osiedla nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i prowadz¹
dzia³alnoæ finansow¹ w zakresie okrelonym przez bud¿et Miasta.
§ 106

1. Prezydent wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu.
2. Prezydent rozpatruje odwo³anie od kary porz¹dkowej
upomnienia wymierzonej przez bezporedniego prze³o¿onego pracownika samorz¹dowego.

1. Projekt bud¿etu przygotowuje Zarz¹d, uwzglêdniaj¹c
zasady okrelone ustaw¹ samorz¹dow¹ i ustaw¹ o finansach publicznych oraz wskazówki Rady.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Zarz¹d przedk³ada Radzie
najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy i przesy³a projekt RIO celem zaopiniowania.
3. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

§ 103

§ 107

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych Rada powo³uje na okres kadencji komisje dyscyplinarne I i II
instancji.
2. Komisja Dyscyplinarna I instancji sk³ada siê z 3 cz³onków wybranych przez Radê sporód pracowników samorz¹dowych z wyj¹tkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracê.

1. Rada okrela procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi.
2. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, jednak nie
póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹
gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie.

§ 102
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§ 108
Dochody Miasta okrelaj¹ przepisy ustawy.
§ 109
1. Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d, z zastrze¿eniem przepisów ust. 2-4.
2. Do czynnoci prawnych zwi¹zanych z wystêpowaniem
przed notariuszem a dotycz¹cych obrotu nieruchomociami, Zarz¹d mo¿e udzieliæ jednoosobowego pe³nomocnictwa pracownikowi Urzêdu lub innej osobie.
3. Zarz¹d mo¿e udzieliæ Prezydentowi upowa¿nienia do
sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Miasta.
4. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upowa¿nionej.
CZÊÆ VIII
PRAWO MIEJSCOWE
§ 110
1. Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych Miastu przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych na obszarze Wejherowa, zwanych
dalej aktami prawa miejscowego.
2. Na podstawie ustawy organy Miasta mog¹ wydawaæ
przepisy gminne w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju Miasta i jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzêdów i instytucji Miasta,
3) zasad zarz¹du mieniem Miasta,
4) zasad i trybu korzystania z obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej Miasta.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrêbnych ustawach
lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych
Rada mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest
to niezbêdne dla ochrony ¿ycia lub zdrowia obywateli
oraz dla zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
4. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ustêpie 3
mog¹ przewidywaæ za ich naruszenie karê grzywny wymierzon¹ w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§ 111
1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie
uchwa³y.
2. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Zarz¹d w formie zarz¹dzenia.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 2 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc w
razie odmowy zatwierdzenia b¹d nie przedstawienia
na najbli¿szej sesji Rady.
4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarz¹dzenia Rada okrela termin
utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.
§ 112
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).

§ 113
Urz¹d prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostêpny do powszechnego wgl¹du w Ratuszu.
CZÊÆ IX
SAMORZ¥DOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 114
1. Miasto mo¿e tworzyæ osiedla jako samorz¹dowe jednostki pomocnicze.
2. Organizacjê i zakres dzia³ania osiedla okrela Rada
odrêbnym Statutem osiedla.
3. Organem uchwa³odawczym w osiedlu jest rada. Statut osiedla mo¿e ustaliæ, ¿e organem uchwa³odawczym
w osiedlu jest ogólne zebranie mieszkañców. Zasady i
tryb przeprowadzania wyborów rady osiedla ustala
Rada.
4. Organem wykonawczym w osiedlu jest zarz¹d osiedla.
§ 115
1. Przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. Rada mo¿e upowa¿niæ zarz¹d osiedla do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
3. Rada mo¿e ustanowiæ zasady na jakich przewodnicz¹cemu zarz¹du osiedla i cz³onkom zarz¹du osiedli bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowej.
§ 116
1. Osiedle powinno obejmowaæ obszar stanowi¹cy zwart¹ ca³oæ terytorialn¹ i posiadaæ od 1000  5000 mieszkañców.
2. Granice osiedla okrela Rada.
§ 117
1. Osiedle tworzy Rada w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy. Inicjatywa mieszkañców wymaga pisemnego wniosku co najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
sta³ych mieszkañców jego obszaru.
2. Zniesienie lub podzia³ osiedla lub powiêkszenie jego
obszaru mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów z inicjatywy w³asnej Rady lub na wniosek rady osiedla b¹d
ogólnego zebrania mieszkañców je¿eli w myl statutu
jest ono organem uchwa³odawczym w osiedlu.
§ 118
1. W zakresie gospodarki finansowej osiedla stosuje siê
przepis § 105 ust. 3 Statutu.
2. W bud¿ecie Miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ statutow¹ ka¿dego osiedla w wysokoci ustalonej na jednego mieszkañca. Wielkoæ tych
rodków jest iloczynem kwoty ustalonej na jednego
mieszkañca i liczby sta³ych mieszkañców osiedla na
dzieñ 1 padziernika up³ywaj¹cego roku bud¿etowego.
3. Osiedla gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na
realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
4. Decyzje o jakich mowa w ust. 2-4 s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du
mieniem Miasta.
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5. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oraz
rozporz¹dza dochodami z tego ród³a w zakresie ustalonym w statucie osiedla.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów osiedli sprawuje
Rada i Zarz¹d, na zasadach okrelonych w statucie tych
jednostek.
CZÊÆ X
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 119
Do spraw nieuregulowanych Statutem maj¹ zastosowanie przepisy ustaw.
§ 120
Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 1 do
Statutu Miasta Wejherowa
OPIS GRANIC
GMINY MIASTA WEJHEROWA
Miasto Wejherowo jest po³o¿one w pó³nocno 
wschodniej czêci województwa Pomorskiego, w rodkowej czêci obszaru Gminy Wejherowo i graniczy:
od pó³nocnego zachodu:
 z wsi¹ Bolszewo, wzd³u¿ ulicy Wejherowskiej, nad
Kana³em rzeki Redy, pó³nocnym brzegiem rzeki Redy,
drog¹ na Krokowê,
od pó³nocy:
 z wsi¹ K¹pino, poprzez lasy pañstwowe i równolegle do górnego odcinka ulicy Chopina,
 z miastem Reda poprzez lasy pañstwowe, pó³nocn¹
stronê ulicy Norwida i ulicy Fenikowskiego,
od wschodu:
 z miastem Reda, pó³nocno  wschodnim brzegiem
rzeki Redy, rowem melioracyjnym przez drogê E-6,
duktem lenym,
od po³udniowego wschodu:
 wsi¹ Gniewowo, duktem lenym poprzez lasy pañstwowe,
 wsi¹ Gowino, drog¹ na Szemud, poprzez lasy pañstwowe, do przeciêcia z drog¹ na Liniê i Strzepcz,
po³udniowym skrajem lasu,
od strony po³udniowo zachodniej:
 z Gocicinem, pó³nocnym skrajem lasu i po³udniow¹ stron¹ ulicy Sucharskiego,
od zachodu:
 z wsi¹ Gocicino i ulic¹ Wejherowsk¹.
Za³¹cznik nr 6 do
Statutu Miasta Wejherowa
REGULAMIN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WEJHEROWA
I. Postanowienia ogólne
1. Komisja rewizyjna zwana dalej komisj¹ jest wewnêtrznym organem Rady kontroluj¹cym dzia³alnoæ Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
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2. Komisja ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego,
zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza.
3. Komisja dzia³a kolegialnie wyra¿aj¹c swoje stanowisko w formie uchwa³y. Eksperci i doradcy komisji nie
posiadaj¹ prawa g³osu.
4. Uchwa³y komisji zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów. Dla wa¿noci uchwa³y
niezbêdny jest udzia³ w posiedzeniu 3/4 sk³adu komisji.
5. Poza cz³onkami komisji w jej posiedzeniu mog¹ uczestniczyæ osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego, których dotycz¹ rozpatrywane sprawy oraz cz³onkowie Zarz¹du.
6. Do trybu pracy komisji w sprawach nie uregulowanych
odmiennie regulaminem stosuje siê odpowiednio przepisy Statutu.
II. Zakres dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Komisja przeprowadza kontrole na podstawie:
1) planu kontroli uchwalonego przez Radê,
2) na zlecenie Rady zawarte w odrêbnej uchwale.
2. Komisja jest g³ównym organem kontroli finansowej
Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
3. W ramach swych kompetencji komisja w szczególnoci:
1) opiniuje wykonanie bud¿etu miasta,
2) wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi,
4. Ponadto do zadañ komisji w szczególnoci nale¿y:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
przez Radê,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ w sprawach zwi¹zanych z przeprowadzonymi kontrolami,
3) kontrolowanie wykonania uchwa³ Rady przez Zarz¹d,
4) badanie prawid³owoci i terminowoci za³atwiania
skarg i wniosków mieszkañców przez Zarz¹d i podporz¹dkowane mu jednostki organizacyjne,
5) sprawdzanie wykonania zaleceñ pokontrolnych,
6) przedk³adanie w ci¹gu 14 dni od zakoñczenia kontroli sprawozdania z za³¹cznikiem w postaci protoko³u kontroli Przewodnicz¹cemu Rady i Przewodnicz¹cemu Zarz¹du,
7) wspó³praca z innymi podmiotami w zakresie bêd¹cym przedmiotem pracy komisji.
III. Tryb przeprowadzania kontroli
1. Komisja dokonuje kontroli w pe³nym swoim sk³adzie
osobowym lub przez powo³any przez siebie zespó³ kontrolny w sk³adzie co najmniej trzyosobowym.
2. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Zarz¹d i kierownika jednostki podporz¹dkowanej o zamierzonym terminie kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Rady wydaje cz³onkom komisji lub jej
zespo³u kontrolnego imienne upowa¿nienia do dokonania kontroli w okrelonej jednostce organizacyjnej
wa¿ne w zakrelonym czasie.
4. Komisja mo¿e zabezpieczyæ wybrane przez siebie dokumenty jednostki kontrolowanej do czasu zatwierdzenia wyników kontroli przez Radê.
5. Komisja lub powo³any przez ni¹ zespó³ kontrolny zachowuje prawo:
1) wgl¹du do wszelkich dokumentów jednostki kontrolowanej zwi¹zanych z przedmiotem kontroli,
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2) otrzymania od kierownika jednostki kontrolowanej
wszelkich wyjanieñ i informacji zwi¹zanych z przedmiotem kontroli.
Protokó³ pokontrolny podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
zespo³u kontroluj¹cego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
Ka¿dy z cz³onków zespo³u kontroluj¹cego ma prawo
zaznaczenia w protokole swojego zdania odrêbnego
we wnioskach i zaleceniach.
Przewodnicz¹cy komisji przekazuje niezw³ocznie protokó³ pokontrolny kierownikowi jednostki kontrolowanej, który w ci¹gu 7 dni roboczych od daty dorêczenia
protoko³u mo¿e z³o¿yæ przewodnicz¹cemu komisji pisemne wyjanienia.
Przewodnicz¹cy komisji przedstawia Radzie na najbli¿szej sesji sprawozdanie z wnioskami i wynikami kontroli do zatwierdzenia.
Rada mo¿e zobowi¹zaæ komisjê do uzupe³nienia kontroli we wskazanym zakresie i kierunkach.
IV. Postanowienia koñcowe

1. Dokumentacja komisji podlega zabezpieczeniu w Biurze Rady Miasta.
2. Komisja mo¿e zaanga¿owaæ do prac kontrolnych bieg³ych i inne osoby o wiadomociach specjalnych. Obs³ugê finansowo  organizacyjn¹ tych osób wykonuje
Zarz¹d.
3. W sprawach nie ustalonych regulaminem stosuje siê
odpowiednio postanowienia ustawy i Statutu.

138
UCHWA£A Nr XL/300/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wejherowo miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady usytuowania na terenie Gminy Wejherowo miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunki sprzeda¿y tych napojów w brzmieniu wskazanym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc:
1) uchwa³a Rady Gminy Wejherowo nr XXXI/267/98 z
6 marca 1998 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XL/300/2001
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
ZASADY USYTUOWANIA
NA TERENIE GMINY WEJHEROWO
MIEJSC SPRZEDA¯Y NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WARUNKÓW SPRZEDA¯Y TYCH NAPOJÓW
§1
Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w:
1) sklepach bran¿owych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
2) wydzielonych stoiskach w innych placówkach handlowych.
§2
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu
powy¿ej 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w obiektach
gastronomicznych z wy³¹czeniem barów mlecznych.
2. Sprzeda¿ piwa przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w obiektach gastronomicznych wyspecjalizowanych w sprzeda¿y
piwa.
§3
Sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w
godzinach wskazanych w uchwale Nr XII/99/95 Rady Gminy Wejherowo z 23 sierpnia 1995 r. w sprawie okrelenia
dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zak³adów gastronomicznych.
§4
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m:
1) mierzonej rodkiem najkrótszej trasy dla pieszych
na drodze publicznej od wejcia do punktu do granicy dzia³ki, na której zlokalizowane s¹:
a) szko³y i inne placówki owiatowo  wychowawcze i opiekuñcze,
b) dworce kolejowe,
2) mierzonej rodkiem najkrótszej trasy dla pieszych
na drodze publicznej od wejcia do punktu do wejcia do nastêpuj¹cych obiektów:
a) miejsc kultu religijnego,
b) zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej
c) hoteli robotniczych
d) sportowych.
§5
W przypadkach uzasadnionych potrzebami spo³ecznoci lokalnej Wójt mo¿e udzieliæ zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych w obiektach handlowych lub gastronomicznych, dzia³aj¹cych w dniu wejcia w ¿ycie niniejszych zasad, z odstêpstwem od zasad odnosz¹cych
siê do ich usytuowania.
§6
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
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w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y w poszczególnych miejscowociach winny byæ tak usytuowane, aby ich lokalizacja nie spowodowa³a nadmiernego
skupienia w jednym rejonie.
§7
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu musz¹ byæ usytuowane w
budynkach, w rozumieniu prawa budowlanego, oraz posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne, socjalne i magazynowe.
§8
Spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê
na zewn¹trz lokalu gastronomicznego je¿eli miejsce to
bêdzie wyodrêbnione (taras, ogródek).
§9
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e odbywaæ siê na
imprezach organizowanych na otwartym powietrzu:
 Bolszewo teren przy Remizie OSP oraz park wiejski,
 Gniewowo teren przy starej szkole,
 Gocicino teren boiska wiejskiego,
 Góra Pomorska teren przy Remizie OSP oraz boiska
wiejskiego,
 Gowino teren przy Remizie OSP oraz boiska wiejskiego,
 K¹pino teren boiska wiejskiego,
 Kniewo teren przy Remizie OSP i boiska wiejskiego,
 £ê¿yce teren boiska wiejskiego,
 Nowy Dwór teren boiska wiejskiego,
 Orle teren przy Remizie OSP i boiska wiejskiego,
 Reszki teren przy starej szkole,
 Sopieszyno teren boiska wiejskiego,
 Warszkowo teren przy stawie,
 Zbychowo teren przy Remizie OSP,
§ 10
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê
jedynie wewn¹trz punktu sprzeda¿y, przy czym powierzchnia przeznaczona dla kupuj¹cych nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 5 m kwadratowych.
§ 11
W postêpowaniu o wydanie zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych niezbêdnym jest przedstawienie
dokumentów odnosz¹cych siê do usytuowania miejsca
sprzeda¿y:
1) wpis do ewidencji lub inny dokument rejestruj¹cy
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2) opinii miejscowo w³aciwego Pañstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego o warunkach technicznych i sanitarnych obiektu,
3) tytu³ prawny do dysponowania lokalem na cele prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
4) decyzji o przeznaczeniu budynku lub jego czêci na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
5) opinii Rady So³eckiej oraz opinii Radnego (radnych)
z danego okrêgu wyborczego.
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UCHWA£A Nr XLI/309/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106
poz. 496 i Nr 231 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106
poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz.
775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126,
zm. 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718,
Nr 88 poz. 985, N91 poz. 1009, Nr 95 poz.1041, zm. 2001 r.
Nr 45 poz. 497) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Wejherowo, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y nr XIV/113/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia
30 listopada 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1998 r. Nr 89,
poz. 467, poz. 468), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1, w linii rozpoczynaj¹cej siê wyrazem ustawa, zapis po mylniku, otrzymuje brzmienie: ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.).
2. W § 2 dodaje siê punkt 3 w brzmieniu:
3. Siedziba w³adz Gminy mieci siê na terenie miasta Wejherowa.
3. W § 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zarz¹d okrela zasady stosowania herbu i pieczêci Gminy.
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. 1. Do zadañ w³asnych Gminy s³u¿¹cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
a) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz
urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
g) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
h) edukacji publicznej,
i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
k) targowisk i hal targowych,
l) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
³) cmentarzy gminnych,
m) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
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n) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
r) promocji gminy,
s) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
t) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
2. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne Gminy maj¹
charakter obowi¹zkowy.
3. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie ustaw lub porozumienia z organami tej administracji. Dla przyjêcia
zadañ niezbêdne jest zapewnienie koniecznych
rodków finansowych w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych Gminy lub subwencji.
4. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Po § 5 dodaje siê § 5a oraz § 56b w brzmieniu:
§ 5a. Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Zarz¹d Gminy.
§ 5b.
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej
komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym
protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i komisji
Rady, z wy³¹czeniem dokumentów, które na podstawie przepisów ustaw nie maj¹ charakteru jawnego.
3. Zasady dostêpu do dokumentów wskazanych powy¿ej i korzystania z nich zawarte s¹ w Za³¹cznik
nr 5 do Statutu.
W § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
oraz dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.
§ 8 skrela siê.
§ 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem
wspólnoty samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie
jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
W § 10 dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako punkt 1
i dodaje siê punkt 2 w brzmieniu:
2. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie
siê mandatu.
W § 12 w punkcie 2 wyrazy zak³ad pracy zastêpuje
siê wyrazem pracodawcê".
§ 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14.1. Radny nie mo¿e pozostawaæ w stosunku pracy z Wójtem Gminy jako pracodawc¹, w ro-
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zumieniu przepisów ustawy z 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21,
poz. 124 ze zm.).
2. Zarz¹d Gminy lub Wójt, nie mo¿e powierzyæ radnemu Gminy wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
12. Dodaje siê § 15a w brzmieniu:
§ 15a. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny
korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
13. § 16 otrzymuje brzmienie:
§ 16.1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
14. W § 17 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada mo¿e powo³ywaæ ze swego grona sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ.
15. W § 18:
a) podpunkt c otrzymuje brzmienie:
c) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹
oraz przygotowywanie projektów uchwa³ przez
co najmniej 2/3 sk³adu komisji,
b) podpunkt e skrela siê.
16. W § 19:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych Gminy i dzia³a zgodnie ze swym regulaminem pracy.
b) po punkcie 1 dodaje siê punkt 1a w brzmieniu:
1a. Przy wyborze cz³onków komisji Rada kieruje
siê zapewnieniem reprezentacji wszystkich
klubów radnych.
c) w punkcie 2 wyraz rocznych zamienia siê na wyraz pó³rocznych,
d) w punkcie 3 podpunkt d skrela siê,
e) punkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Osoby przeprowadzaj¹ce kontrolê pracy Zarz¹du zobowi¹zane s¹ powiadomiæ o tym Wójta
na trzy dni przed zamierzonym terminem. W
przypadku przeprowadzania kontroli jednostek
organizacyjnych Gminy, powiadomiæ nale¿y
równie¿ kierownika tej jednostki.
f) punkt 6 otrzymuje brzmienie:
6. Kontrolê przeprowadza siê w obecnoci przedstawiciela kontrolowanej jednostki, za na koniec kontroli sporz¹dza siê protokó³. Protokó³
otrzymuje Wójt, a tak¿e kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej Gminy.
17. W § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez
swych cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy, a wynikaj¹ce z zakresu przedmiotowego komisji.
18. W § 21 w pkt 3, w zdaniu drugim wyrazy trzech jej
cz³onków zastêpuje siê wyrazami 2/3 cz³onków komisji.
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19. W § 22:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Radny jest obowi¹zany uczestniczyæ w pracach
Komisji do której zosta³ wybrany uchwa³¹
Rady.
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Radny mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu ka¿dej
komisji Rady z prawem do g³osu w dyskusji i
do sk³adania wniosków bez prawa do udzia³u
w g³osowaniu.
20. W § 24:
a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej szeciu
radnych Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty dnia z³o¿enia
wniosku. Wniosek musi zawieraæ proponowany porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³.
b) w punkcie 3 wyrazy (sesje zwyczajne) skrela siê, a po wyrazie Rady stawia siê kropkê.
21. W § 25 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Porz¹dek obrad Rady winien zawieraæ:
a) stwierdzenie kworum,
b) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
c) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady,
d) usprawiedliwienie radnych nieobecnych na poprzedniej sesji,
e) informacje i komunikaty Przewodnicz¹cego,
f) informacje z prac Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym,
g) interpelacje i zapytania radnych,
h) uchwa³y,
i) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
j) wolne wnioski,
k) zakoñczenie sesji.
22. § 26 otrzymuje brzmienie:
§ 26.1. Radni powinni byæ powiadomieni o zwo³aniu sesji co najmniej na piêæ dni przed terminem.
2. Wraz z zawiadomieniem o zwo³aniu sesji radni otrzymuj¹ porz¹dek obrad, projekty
uchwa³ i materia³y zwi¹zane z przedmiotem
sesji. Na tych samych zasadach informowani s¹ o sesji so³tysi so³ectw Gminy.
3. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki, sesje
zwo³uje siê bez zachowania wymogów przewidzianych w ust. 1 (sesje nadzwyczajne).
23. § 27 otrzymuje brzmienie:
§ 27.1. Obrady Rady s¹ jawne. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Przewodnicz¹cy podaje do publicznej wiadomoci, w sposób zwyczajowo przyjêty w
Gminie, termin, miejsce i przedmiot obrad
co najmniej na 5 dni przed sesj¹.
3. Zaproszeni gocie i publicznoæ maj¹ prawo zajmowaæ tylko miejsca im przeznaczone.
4. W przypadku zaistnienia okolicznoci uzasadniaj¹cych wy³¹czenie jawnoci obrad Rady
w sesji bior¹ udzia³ jedynie radni Rady oraz
cz³onkowie Zarz¹du nie bêd¹cych radnymi.
5. Radny nie mo¿e ujawniaæ treci obrad sesji
niejawnej Rady, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej.
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24. W § 28:
a) w punkcie 1 wyrazy § 27 ust. 1 Statutu zastêpuje
siê wyrazami § 27 ust. 2 Statutu,
b) w punkcie 2 wyraz quorum zastêpuje siê wyrazem kworum.
25. W § 29:
a) w punkcie 1 po wyrazie Przewodnicz¹cy przecinek oraz wyrazy lub w razie jego nieobecnoci
jeden z Wiceprzewodnicz¹cych skrela siê,
b) w punkcie 2 wyraz quorum zastêpuje siê wyrazem kworum,
c) punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady. Zmiana porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w § 24 pkt 2
Statutu wymaga zgody wnioskodawcy, z inicjatywy którego sesja odbywa siê.
26. W § 30:
a) w punkcie 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Prawo g³osu poza kolejnoci¹ otrzymuj¹ przewodnicz¹cy komisji w³aciwych dla przedmiotu obrad
i Wójt lub wyznaczony przez niego cz³onek Zarz¹du, pracownik Urzêdu lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej.
b) punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Czas wyst¹pienia przewodnicz¹cego komisji
(sprawozdawcy) i Wójta lub osoby przez niego
wskazanej, jest nieograniczony. Je¿eli Rada nie
postanowi inaczej, wyst¹pienie radnego nie
mo¿e przekroczyæ 3 minut.
27. W § 32 w punkcie 1 dodaje siê podpunkt h w brzmieniu:
h) listê obecnoci.
28. § 33 otrzymuje brzmienie:
§ 33.1. Przewodnicz¹cy przekazuje Wójtowi kopie
podjêtych uchwa³ niezw³ocznie po zakoñczeniu sesji, nie póniej ni¿ w ci¹gu 3 dni.
2. Protokó³ z sesji sporz¹dza siê w terminie piêciu dni od daty odbycia sesji i przekazuje Zarz¹dowi.
3. Wyci¹gi z protoko³u Zarz¹d przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
4. Protoko³y z obrad przechowuje siê w biurze
Rady.
29. W § 35 w punkcie 1, podpunkcie a wyraz quorum
zastêpuje siê wyrazem kworum".
30. W § 36 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wnioski merytoryczne radny mo¿e sk³adaæ tylko
w odniesieniu do problematyki bêd¹cej aktualnie
przedmiotem obrad lub w punkcie wolne wnioski. Wniosek taki, krótko uzasadniony, mo¿e byæ
przed³o¿ony Radzie w trakcie sesji ustnie, chyba
¿e ze wzglêdu na jego wagê Przewodnicz¹cy za¿¹da formy pisemnej. Forma pisemna wymagana jest
dla wniosków sk³adanych Przewodnicz¹cemu
przed sesj¹.
31. W § 37:
a) w punkcie 2 po wyrazie punkcie dodaje siê wyraz obrad oraz po wyrazach w cudzys³owie interpelacje i zapytania dodaje siê wyraz radnych".
b) punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Adresat interpelacji zobowi¹zany jest do udzielenia odpowiedzi ustnie na sesji lub na pimie
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w ci¹gu czternastu dni od jej otrzymania. Odpowied
przekazuje siê wówczas radnemu zg³aszaj¹cemu i
Przewodnicz¹cemu, który w punkcie interpelacje i
zapytania radnych informuje Radê na najbli¿szej sesji o zg³oszonych miêdzy sesjami interpelacjach i
otrzymanych odpowiedziach.
32. W § 38 w punkcie 1, w zdaniu pierwszym, po wyrazie
Zapytania wyrazy i wnioski skrela siê, za w zdaniu drugim po wyrazach w cudzys³owie interpelacje
i zapytania dodaje siê wyraz radnych".
33. W § 39:
a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. W formie uchwa³ Rada ustanawia akty prawa
miejscowego na podstawie upowa¿nieñ ustawowych, a ponadto ustala sposoby rozwi¹zywania zagadnieñ lub zajmuje stanowisko w
sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad. Rada
mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe w zakresie wskazanym w ustawie.
b) punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. W wa¿nych sprawach spo³ecznych Rada podejmuje rezolucje lub apele.
34. W § 40 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Treæ uchwa³ utrwala siê w formie dokumentu zawieraj¹cego:
a) tytu³, datê i numer,
b) podstawê prawn¹,
c) cis³e okrelenie przedmiotu, rodków realizacji, organów odpowiedzialnych za nadzór nad
jej realizacj¹,
d) przepisy przejciowe i uchylaj¹ce.
35. W § 42 dodaje siê punkt 5 w brzmieniu:
5. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy obowi¹zany
jest wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹
jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do biura Rady co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji
Rady.
36. W § 43 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. W g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, podejmowane s¹ uchwa³y, wnioski merytoryczne, postanowienia porz¹dkowe, rezolucje i
apele.
37. W § 44:
a) w punkcie 2 wyrazy wiêkszoci¹ 2/3 zastêpuje siê
wyrazami wiêkszoci¹ 3/5,
b) w punkcie 3 zdanie ostatnie skrela siê.
38. Po § 47 dodaje siê § 47a w brzmieniu:
§ 47a. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w
Radzie ani w komisji Rady, je¿eli dotyczy ono
jego interesu prawnego.
39. § 50 otrzymuje brzmienie:
§ 50.1. Podjêcie przez Radê uchwa³y w sprawie nieudzielania Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku
bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
2. Tryb postêpowania Rady w przypadkach
okrelonych w niniejszym paragrafie okrelaj¹ przepisy szczególne ustawy.
3. Odwo³anie Wójta, w przypadku wskazanym
w przepisie art. 28c ustawy, mo¿e nast¹piæ

40.

41.

42.

43.

44.

Poz. 139
jedynie na uzasadniony wniosek pisemny 1/4 ustawowego sk³adu Rady, tj. szeciu radnych.
4. Odwo³anie Wójta na zasadach i w trybie wskazanym powy¿ej równoznaczne jest z odwo³aniem
ca³ego Zarz¹du.
5. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Wójta Rada
podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego
Zarz¹du.
§ 51 otrzymuje brzmienie:
§ 51.1. Je¿eli wniosek o odwo³anie Wójta nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny
wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony
nie wczeniej ni¿ po up³ywie szeciu miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
2. W razie odwo³ania Zarz¹du z przyczyn, o których mowa w § 50 ust. 1, 3 i 5 Rada wybiera
nowy Zarz¹d w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia
odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji.
3. Zarz¹d lub poszczególni cz³onkowie po ich
odwo³aniu lub przyjêciu rezygnacji pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego Zarz¹du lub poszczególnych jego
cz³onków. Rada mo¿e zwolniæ z tego obowi¹zku odwo³anego cz³onka Zarz¹du.
W § 52 w punkcie 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie przez cz³onka nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka
Zarz¹du w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia
rezygnacji.
W § 53 dodaje siê punkty 4 i 5 w brzmieniu:
4. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Zarz¹dzie, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
5. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du korzystaj¹ z
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
W § 54 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Skarbnik Gminy informuje niezw³ocznie Radê oraz
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku o
kontrasygnacie dokonanej na pisemne polecenie
zwierzchnika (art. 46 ust. 4 ustawy).
W § 55:
a) po punkcie 6 dodaje siê podpunkt 6a w brzmieniu:
6a) przedk³adanie Wojewodzie Pomorskiemu
uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia, za uchwa³ w sprawie przepisów porz¹dkowych w ci¹gu 2 dni od ich podjêcia,
b) w punkcie 7, w zdaniu drugim, wyraz zarz¹dzeñ
zastêpuje siê wyrazem uchwa³ porz¹dkowych
(art. 41 ust. 2 ustawy),
c) punkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) wykonywanie czynnoci w sprawach z zakresu
prawa pracy wobec cz³onków Zarz¹du zatrudnionych na podstawie wyboru, a tak¿e wobec
pozosta³ych pracowników Urzêdu oraz wobec
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych bêd¹cych samodzielnymi pracodawcami
samorz¹dowymi innymi ni¿ wymienieni w
pkt 1-3, art. 4 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21,
poz. 124 ze zmianami).

Poz. 139, 140
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45. Oznaczenie Czêæ IV Samorz¹dowe Jednostki Pomocnicze, Rozdzia³ I Postanowienia Ogólne przenosi siê sprzed § 56 Statutu na miejsce po tym paragrafie.
46. § 58 otrzymuje brzmienie:
§ 58.1. So³tys uczestniczy w pracach Rady, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. Rada mo¿e upowa¿niæ so³tysa do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
3. Rada mo¿e ustanawiaæ zasady na jakich przys³ugiwaæ bêd¹ diety i zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych so³tysowi, a tak¿e cz³onkom
rady so³eckiej.
47. W § 60 w punkcie 3, w zdaniu ostatnim po wyrazach
mieszkañców so³ectwa dodaje siê wyrazy uprawnionych do g³osowania.
48. W § 62 w punkcie 2 po wyrazie b¹d wyraz inne
skrela siê.
49. W § 63 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. So³ectwa nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i realizuj¹ zadania finansowe w zakresie okrelonym
przez bud¿et Gminy.
50. § 64 otrzymuje brzmienie:
§ 64.1. Projekt bud¿etu Gminy przygotowuje Zarz¹d.
2. Projekt bud¿etu Gminy, wraz z informacj¹ o
stanie mienia komunalnego i objanieniami,
Zarz¹d przedk³ada Radzie w terminie ustawowym.
51. § 66 otrzymuje brzmienie:
§ 66.1. Pracownikami samorz¹dowi zatrudnionymi w
ramach stosunku pracy uchwa³¹ Rady, s¹:
a) na podstawie wyboru  wójt i jego zastêpca oraz etatowi cz³onkowie Zarz¹du,
b) na podstawie powo³ania  Sekretarz i Skarbnik Gminy.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta wykonuje Rada.
W odrêbnej uchwale Rada mo¿e umocowaæ
Przewodnicz¹cego do wykonywania tych
czynnoci ustalaj¹c jednoczenie ich zakres.
3. Nawi¹zanie stosunku pracy z osobami wymienionymi w ust. 1 nastêpuje z chwil¹ podjêcia
stosownej uchwa³y przez Radê.
52. § 67 otrzymuje brzmienie:
§ 67. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierowników referatów oraz inne równorzêdne samodzielne
stanowiska, zatrudniane s¹ w ramach stosunku pracy.
53. § 68 otrzymuje brzmienie:
§ 68. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do pracowników samorz¹dowych oraz kierowników komunalnych jednostek organizacyjnych na zasadach wskazanych w § 55 pkt 9 Statutu.
54. § 69 skrela siê.
55. Dodaje siê za³¹cznik Nr 5 do Statutu Gminy Wejherowo okrelaj¹cy Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych i korzystania z nich, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
56. W Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo stanowi¹cym Za³¹cznik nr 4 do Statutu Gminy Wejherowo wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
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a) w § 10, punkt 1 w podpunkcie a, po przecinku, dodaje
siê nie póniej ni¿ na trzy dni przed dat¹ rozpoczêcia
kontroli.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

140
UCHWA£A Nr XXX/257/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji paliw po po³udniowej stronie drogi krajowej nr 6 w miejscowoci Mosty obrêb Lubowidz gmina Nowa Wie Lêborska.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art.18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 14 poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz.
261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz.
43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr
123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz.
1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.
718, Nr 88 poz. 989, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z
2001 r. Nr 45 poz. 497) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji paliw po po³udniowej stronie
drogi krajowej nr 6 w miejscowoci Mosty obrêb Lubowidz gmina Nowa Wie Lêborska obejmuj¹cy obszar
oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Czêæ terenu dzia³ek nr 116/6, 116/7, 116/8, 116/10, 116/11,
116/14 i 116/15 we wsi Mosty w obrêbie Lubowidz przeznacza siê na lokalizacjê zespo³u zabudowy us³ugowohandlowej.
2. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) Obszar po³o¿ony w strefie obserwacji archeologicznej  w razie stwierdzenia w trakcie prowadzonych
prac ziemnych reliktów archeologicznych ustala siê
obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym inwestorowi zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
2) Teren po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Fragment pradoliny £eby i wzgórza
morenowe na po³udnie od Lêborka oraz w systemie ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 107  w projektach budowlanych i zagospodarowaniu terenu koniecznoæ uwzglêdnienia przepisów
szczególnych;
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3) Ochrona przeciwpo¿arowa  nale¿y uwzglêdniæ
przepisy szczególne dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej, w tym drogi ewakuacyjne i awaryjne
zaopatrzenie w wodê (hydranty);
4) Obrona cywilna  nale¿y uwzglêdniæ przepisy szczególne dotycz¹ce obrony cywilnej, w tym przystosowanie owietlenia do zaciemniania i wygaszania,
5) Istniej¹ce na terenie objêtym planem zadrzewienia
nale¿y maksymalnie zachowaæ. W przypadku braku mo¿liwoci zachowania drzewostanu dopuszcza siê wycinkê drzew z równoczesn¹ rekompensat¹ w drzewostanie w stosunku 1 drzewo wyciête/5 drzew nowych nasadzeñ,
6) Zaleca siê w miarê mo¿liwoci obsadziæ jednym
rzêdem drzew teren przy granicach na dzia³kach
us³ugowych lub w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
oraz lokalizacjê zieleni redniej i wysokiej w zwartych kompleksach.
3. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
1) 1 UH, 2 UH  tereny lokalizacji zespo³u us³ugowohandlowego. Dopuszcza siê mieszkania w³acicieli
obiektów us³ugowo-handlowych;
a) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 12 m od granicy lasu,
 3 m od wschodniej granicy planu,
 12,5 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ ekspresow¹,
 6 m od krawêdzi jezdni dróg dojazdowych i zachodniej granicy planu,
 5 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii
elektrycznej 15 kV,
 dla zabudowy mieszkaniowej w³acicieli  50
m od linii rozgraniczaj¹cej drogi ekspresowej
S6 2x2,
b) w zagospodarowaniu dzia³ek oraz w budynkach
us³ugowych i mieszkalnych (w³acicieli) nale¿y
zastosowaæ rodki ochrony przed ha³asem, docelowo jako wynik oceny oddzia³ywania drogi
ekspresowej na rodowisko,
c) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowo-handlowej nie mo¿e przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych na granicy dzia³ki,
d) minimalna powierzchnia nowych dzia³ek budowlanych  1000 m2,
e) maksymalna wysokoæ budynków  12 m,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy  50%,
g) maksymalna intensywnoæ zabudowy  1,5,
h) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum
30% terenu dzia³ki, w tym minimum 5% powierzchni dzia³ki  zieleñ wysoka zgodna z typem wystêpuj¹cego siedliska,
i) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym
zwi¹zane,
j) do czasu zakoñczenia realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej wszystkich
obiektów zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce
siê w zasiêgu uci¹¿liwoci dzia³alnoci gospodarczej nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.

Poz. 140

2) 3 KD  ulica dojazdowa o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Dopuszcza siê wjazdy indywidualne na posesje. Stanowi po³¹czenie pomiêdzy drog¹ ekspresow¹ S6 i drog¹ 4 KD. Powinna zostaæ
wydzielona geodezyjnie i przejêta przez gminê (docelowo istotny element lokalnego uk³adu komunikacyjnego dla obs³ugi terenów, do których dojazd z
drogi ekspresowej bêdzie niemo¿liwy).
3) 4 KD  ulica dojazdowa o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Funkcja ulicy zbiorczej obs³uguj¹cej tereny przylegaj¹ce do drogi ekspresowej. Liczba zjazdów nieograniczona.
4) 5 KS  droga ekspresowa S6, szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych 35 ¸ 40 m, dostêpnoæ ograniczona:
a) zakaz wykonywania indywidualnych zjazdów,
b) dopuszcza siê wykonanie jednego skrzy¿owania
z drog¹ 3KD jako skrzy¿owania tymczasowego
c) ostateczne zasady funkcjonowania skrzy¿owania
z drog¹ 3KD zostan¹ okrelone na etapie projektu drogi ekspresowej,
d) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu do czasu ostatecznej, docelowej realizacji drogi ekspresowej S6
2 x 2:
 6 KDt  jezdnia dojazdowa o szerokoci 6 m do
stacji paliw i parkingu po uporz¹dkowaniu
skrzy¿owania drogi krajowej Nr 6 z ulic¹ 3 KD,
 7 KDt  jezdnia dojazdowa o szerokoci 6 m;
dojazd do terenów przyleg³ych do obszaru planu i terenu 2 UH po uporz¹dkowaniu skrzy¿owania drogi krajowej Nr 6 z ulic¹ 3 KD,
 8 KPt  parking z zieleni¹ towarzysz¹c¹; istniej¹ca zieleñ wysoka do ochrony,
 9 ZPt  zieleñ przydro¿na, zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej,
 10 KPt  parking ogólnodostêpny obs³ugiwany z jezdni 6 KDt; miejsca postojowe zaprojektowaæ z uwzglêdnieniem trójk¹tów widocznoci,
 11 KGt  jezdnia (fragment) drogi krajowej Nr
6, skrzy¿owanie z ulic¹ 3 KD oraz jezdniami 6
KDt i 7 KDt zgodnie z rysunkiem planu w pe³nych relacjach na prawe i lewe skrêty.
4. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Do czasu realizacji docelowej drogi ekspresowej S6
2x2 wjazd w obszar planu z istniej¹cej drogi krajowej
Nr 6 po uporz¹dkowaniu jej skrzy¿owania z drog¹ 3
KD. Tymczasowa obs³uga obszaru planu i stacji paliw
z jezdni 6 KDt, 7 KDt i ulicy 3 KD. Docelowa obs³uga
obszaru planu z ulicy 3 KD i 4 KD, ostateczne zasady
funkcjonowania skrzy¿owania ulicy 3 KD z drog¹ ekspresow¹ 5 KS zostan¹ okrelone na etapie projektu
drogi ekspresowej.
Przedstawione na rysunku planu krawêdzie jezdni i parkingów pokazuj¹ zasady obs³ugi, konkretne przebiegi
zostan¹ okrelone na etapie projektów technicznych.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
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3)
4)

5)

6)
7)

a) tymczasowo, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie ekologiczne 
zbiorniki bezodp³ywowe; po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹ rozwi¹zania tymczasowego  zbiorników,
b) cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków je odbieraj¹cej,
c) na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania na
bazie paliw ekologicznych;
usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy;
a) odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych. Nale¿y je w miarê mo¿liwoci zagospodarowaæ w miejscu ich powstania a pozosta³e przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
b) osad z separatora okresowo powinien byæ zagospodarowany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
wyposa¿one w sprzêt do tego typu prac.
elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
a) mo¿liwoæ przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych w uzgodnieniu z ich gestorem;
zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych;
odprowadzenie wód opadowych:
a) z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo
w granicach dzia³ki,
b) z nawierzchni utwardzonych  w przypadku wystêpowania zanieczyszczeñ ropopochodnych  za porednictwem separatora i osadnika do naturalnego
odbiornika.
§3

Ustala siê zmianê przeznaczenia 0,66 ha gruntów rolnych klasy VI pochodzenia mineralnego, znajduj¹cych siê
w granicach planu, na cele nierolnicze.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji paliw po po³udniowej stronie drogi krajowej Nr 6 w
miejscowoci Mosty w obrêbie Lubowidz w gminie Nowa
Wie Lêborska w skali 1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny lokalizacji zespo³u us³ugowo-handlowego,
 ulice dojazdowe,
 droga ekspresowa S6 2 x 2,
 elementy zagospodarowania tymczasowego:
 krawêdzie jezdni i parkingów,
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 kierunki wjazdów i wyjazdów w obszar planu z drogi
krajowej Nr 6,
 ulice dojazdowe,
 parkingi,
 zieleñ przydro¿na,
 istniej¹ca jezdnia drogi krajowej Nr 6.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Nowej Wsi
Lêborskiej,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 15 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 42 z dnia 16 grudnia 1994 r., poz. 246) z pón. zm., we
fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 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 Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

141
UCHWA£A Nr XXIV/393/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ek nr nr 447/8 ¸ 447/13 przy ulicy Polnej
we wsi Swornegacie gm. Chojnice.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. art.
26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr
12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2
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pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr
95, poz 1041) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ek nr 447/8 ¸
447/13 przy ulicy Polnej we wsi Swornegacie gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³ki nr nr 447/8 ¸ 447/13 po³o¿one w
po³udniowo  zachodniej czêci wsi Swornegacie gm.
Chojnice, po wschodniej stronie drogi do wsi Kokoszki,
na zachód od Jeziora Karsiñskiego.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linia zabudowy cile okrelona, w której obowi¹zkowo nale¿y usytuowaæ cianê frontow¹ budynku
lub co najmniej 60% jej d³ugoci, bez mo¿liwoci
przekraczania jej w kierunku linii rozgraniczaj¹cej
drogi.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren po³o¿ony w
granicach uchwalenia planu, oznaczony literami
okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;

Poz. 141

2) ³¹czenie dzia³ek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora;
3) budowê wy³¹cznie jednego budynku mieszkalnego
na dzia³kach 447/12 i 447/13;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wy³¹cznie dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
5) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
6) realizacjê ogrodzeñ a¿urowych, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem, z zaleceniem stosowania ¿ywop³otów  zakaz realizacji ogrodzeñ
pe³nych.
3. Na terenie okrelonym w ust. 1 nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 60% powierzchni dzia³ki lub
dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora,
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a;
4) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
5) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ ozdobn¹;
6) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
7) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego
gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi
byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
8) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie.
4. Formê budynków, na terenach okrelonych w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne o wysokoci do II kondygnacji
(parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 0,9 m);
2) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
3) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych  maks. 0,6 m powy¿ej redniej wysokoci terenu;
4) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej;
5) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
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5. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cej do nich ulicy Polnej.
6. Na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Wprowadza siê zakaz stosowania szczelnych zbiorników na nieczystoci  na w³acicieli nieruchomoci nak³ada siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi z linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza
terenem objêtym planem. Owietlenie wewnêtrzne i
zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
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poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz
1041) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ek nr 1018/1
i nr 1018/2 przy ulicy Wczasowej we wsi Swornegacie
gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje czêci dzia³ek nr 1018/1 i nr 1018/2 po³o¿onych w po³udniowo  wschodniej czêci wsi Swornegacie gm. Chojnice, po pó³nocno  wschodniej stronie
drogi do wsi Bachorze, na wschód od Jeziora Karsiñskiego.

§8

§3

W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego
uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z
dnia 30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.

Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN;
2) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej pieszo  jezdnej,
oznaczony na rysunku planu literami KY.

§9
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

142
UCHWA£A Nr XXIV/395/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ek nr 1018/1 i nr 1018/2 przy ulicy
Wczasowej we wsi Swornegacie gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,

§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania  cile okrelone;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanego obiektu od linii rozgraniczaj¹cej drogi lub linii rozgraniczaj¹cej terenu.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.
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Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§6
1. Nale¿y uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenów w granicach Zaborskiego
Parku Krajobrazowego oraz w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie.
2. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ bezporednio z przylegaj¹cych dróg  dojazdowej pieszo  jezdnej i ulicy
Wczasowej.
3. Zaopatrzenie w wodê z wiejskiego wodoci¹gu zaopatrzonego w odpowiedni¹ liczbê zasuw i hydrantów.
4. Wprowadza siê nakaz wyznaczenia przez ka¿dego inwestora miejsca do czasowego gromadzenia odpadów
sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu w miejsce
wskazane przez w³adze administracyjne gminy. Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
5. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ a¿urowych, których
wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem, z zaleceniem stosowania ¿ywop³otów  zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych.
6. Wprowadza siê zakaz stosowania szczelnych zbiorników na nieczystoci  na w³acicieli nieruchomoci
nak³ada siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do
wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
7. Wody opadowe z terenów utwardzonych, nawierzchni dróg i placów przed odprowadzeniem do gruntu
winny byæ oczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi z linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza
terenem objêtym planem. Owietlenie wewnêtrzne i
zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
9. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§7
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
2) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) dobudowanych do budynku mieszkalnego,
tworz¹cych z nim jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹ lub
wolno stoj¹cych;
3) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych  pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed ewentualn¹ uci¹¿liwoci¹ tej dzia³alnoci.

3. Na terenie, okrelonym w ust. 1, nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 60% powierzchni dzia³ki lub
terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a;
3) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo
4) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
5) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ ozdobn¹;
6) zaopiniowaæ projekt budowlany w fazie koncepcji z
jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne o wysokoci do II kondygnacji
 maks. 10,5 m (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych maks. 0,6 m powy¿ej redniej wysokoci terenu;
5) zabudowie wolno stoj¹cej w obrêbie jednej dzia³ki
nale¿y nadaæ formê zabudowy zagrodowej, polegaj¹cej na uporz¹dkowaniu i zintegrowaniu wszystkich
obiektów w zespole siedliska;
6) zaleca siê stosowanie materia³ów naturalnych takich
jak: kamieñ, drewno, trzcina.
§8
1. Wyznacza siê teren komunikacji  drogi dojazdowej
wewnêtrznej pieszo  jezdnej zakoñczonej placem do
zawracania, oznaczony na rysunku planu literami KY.
2. Na terenie, okrelonym w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego
uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z
dnia 30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
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§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

143
UCHWA£A Nr XXIV/396/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ki nr 447/4 przy ulicy Polnej we wsi
Swornegacie gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz
1041) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ki nr 447/4
przy ulicy Polnej we wsi Swornegacie gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje czêæ dzia³ki nr 447/4 po³o¿onej w po³udniowo  zachodniej czêci wsi Swornegacie gm. Chojnice, po wschodniej stronie drogi do wsi Kokoszki, na
zachód od Jeziora Karsiñskiego, w s¹siedztwie terenu ujêcia wody.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii rozgraniczaj¹cej drogi.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren po³o¿ony w
granicach uchwalenia planu, oznaczony literami
okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§ 6.
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
2) podzia³ na 2 lub maks. 3 dzia³ki o powierzchni min.
1000 m2, przylegaj¹ce bezporednio do ulicy Polnej
 przy podziale terenu na 3 dzia³ki zabudowa dzia³ki
rodkowej, przez któr¹ przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15 kV, mo¿e nast¹piæ
dopiero po likwidacji tej linii;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wy³¹cznie dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
4) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
5) realizacjê ogrodzeñ a¿urowych, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem, z zaleceniem stosowania ¿ywop³otów  zakaz realizacji ogrodzeñ
pe³nych.
3. Na terenie, okrelonym w ust. 1, nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 60% powierzchni dzia³ki lub
dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora,
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) uwzglêdniæ strefê ochronn¹ Jeziora Karsiñskiego,
wyznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 100 m
od jego linii brzegowej, w której wprowadza siê zakaz zabudowy;
3) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a;
5) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 143, 144

 360 

6) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ ozdobn¹;
7) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu, a w szczególnoci tymczasow¹ strefê ochronn¹ istniej¹cej linii elektroenergetycznej SN-15 kV, o której mowa w
ust. 5 pkt 3;
8) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego
gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi
byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
9) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie".
4. Formê budynków, na terenach okrelonych w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) budynki mieszkalne o wysokoci do II kondygnacji
(parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 0,9 m);
2) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
3) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych  maks. 0,6 m powy¿ej redniej wysokoci terenu;
4) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej;
5) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cej do nich ulicy Polnej;
2) na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
3) w celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tymczasow¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15 kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych
przewodów, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu
nasadzeñ  w/w strefa ulega zniesieniu na odcinku,
na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej  do tego czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê
zakaz zabudowy kubaturowej;
4) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;
5) wprowadza siê zakaz stosowania szczelnych zbiorników na nieczystoci  na w³acicieli nieruchomoci nak³ada siê obowi¹zek odprowadzenia cieków
do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej;
6) pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza terenem objêtym planem;

7) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC;
8) nale¿y zastosowaæ niskoemisyjne ród³a ogrzewania
budynków  nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§7
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego
uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z
dnia 30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§8
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

144
UCHWA£A Nr 93/III/2001
Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w wieszynie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr
95, poz 1041) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art.
9, 10, 11, 18, 26, 28 i 33 z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr
12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) Rada Miasta i Gminy
w Miastku uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w wieszynie, zmianê miejscowego planu ogólnego zagospo-
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darowania przestrzennego gminy Miastko, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 48/VII/94 Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 30 grudnia1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42,
poz. 236 z 16 grudnia 1994 r.), dla obszaru okrelonego
na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.

4. Dla z³agodzenia skutków wyeksponowania wie¿y antenowej i anten w krajobrazie, ustala siê malowanie
ich w kolorze jasnoszarym, a tak¿e os³oniêcie dolnej
czêci wie¿y drzewami o zró¿nicowanym pokroju i
barwie, zgodnie z warunkami siedliskowymi.

§2

1. W oznaczonych na rysunku planu strefach obserwacji
archeologiczno-konserwatorskiej, prace ziemne nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologicznym, w zakresie okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
2. W razie stwierdzenia wystêpowania reliktów archeologicznych, zakres niezbêdnych do wykonania przez inwestora archeologicznych badañ ratowniczych zostanie okrelony przez WKZ w wydanym zezwoleniu.

Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w
wieszynie, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu
§3
1. Obszar objêty planem przeznacza siê na stacjê bazow¹ telefonii komórkowej z zieleni¹.
2. Teren urz¹dzeñ technicznych stacji, na którego zagospodarowanie sk³adaæ bêd¹ siê: wie¿a antenowa o wysokoci 70 m, kontener technologiczny przeznaczony
na urz¹dzenia zasilaj¹ce i nadawczo-odbiorcze oraz plac
manewrowy, powinien zostaæ usytuowany w czêci obszaru wydzielonej na rysunku planu granicami terenu
urz¹dzeñ technicznych stacji.
3. Na zieleñ, o charakterze lenym lub parkowym, przeznacza siê pozosta³¹, po dokonaniu wyboru terenu na
urz¹dzenia techniczne stacji, czêæ obszaru. W granicach terenu zieleni wydzielona zostanie droga dojazdowa do stacji oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna ze s³upow¹ stacj¹ transformatorow¹ i kablowym
przy³¹czem zasilania stacji.
4. W terenie zieleni obowi¹zuje nasadzenie os³onowe
wysokimi drzewami wokó³ terenu stacji, w najmniejszej dopuszczalnej wzglêdami technologicznymi odleg³oci.
5. Teren przeznaczany na zieleñ mo¿e pozostaæ bezterminowo w u¿ytkowaniu rolniczym, jednak z obowi¹zkiem wykonania nasadzenia wymienionego w ust. 4.
6. Dojazd do terenu zieleni i do stacji poprzez teren zieleni, z przyleg³ej drogi gminnej, stanowi¹cej dzia³kê
nr 103.
§4
Na cel nierolniczy i nieleny, wymieniony w § 3, przeznacza siê u¿ytki rolne kl. VI pochodzenia mineralnego o
³¹cznej powierzchni 1,63 ha.
§5
1. Nie dopuszcza siê emitowania promieniowania niejonizuj¹cego o wartoci gêstoci mocy przekraczaj¹cej
0,1 W/m2 na wysokoci poni¿ej 20 m nad poziomem
gruntu w miejscu posadowienia wie¿y antenowej.
2. Obowi¹zuje zakaz sta³ego przebywania ludzi i zwierz¹t
w strefie ochronnej (zagro¿enia opadu lodu z anteny)
o promieniu 23,0 m od masztu.
3. Ustala siê projektowanie owietlenia stacji w sposób
umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb
obrony cywilnej.

§6

Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§7
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko, wymienionego w §1 uchwa³y.
§8
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr XXXVI/227/2001
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka dla terenu
zabudowy przemys³owej w miejscowoci Czarna D¹brówka (dz. 144/2).
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz.
412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
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Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz 1041), Rada Gminy Czarna
D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka dla terenu w miejscowoci Czarna D¹brówka
(dzia³ka nr 144/2).
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar po³o¿ony w
miejscowoci Czarna D¹brówka, który zosta³ okrelony na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
terenu okrelonego w obowi¹zuj¹cym planie jako produkcja rolna, na cele funkcji przemys³owej.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy terenu
i kszta³towania architektury
§2
1. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu zabudowy przemys³owej (P):
a) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê produkcyjn¹ dla
potrzeb zak³adu przemys³owego (z mo¿liwoci¹ jej
modernizacji),
b) zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
okrelonych nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy (NLZ),
z zachowaniem minimalnej odleg³oci 9 m od zewnêtrznych krawêdzi jezdni drogi gminnej (dz. 202)
oraz poza stref¹ teletechniczn¹ zwi¹zan¹ z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV,
c) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych po³aciach i k¹tach nachylenia 30o-45o,
d) pokrycie dachowe winno byæ wykonane z dachówki b¹d materia³u dachówkopodobnego,
e) wzd³u¿ istniej¹cego ogrodzenia przewiduje siê wykonanie pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej,
f) ustala siê zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska,
g) ustala siê stosowanie technologii ma³oodpadowych,
h) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winna ograniczaæ siê do granic w³asnoci.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
§3
1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê:
a) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej zasilanej z ujêcia wiejskiego po³o¿onego na terenie wsi Czarna D¹brówka,
b) odprowadzenie cieków socjalno-technologicznych
do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej drodze gminnej; cieki technologiczne
musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych
zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu;
z terenów utwardzonych dróg wewnêtrznych, parkingów, placów do gruntu po ich wczeniejszym

oczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do wartoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
d) gromadzenie odpadów w pojemnikach wed³ug grup
na utwardzonym placu i wywóz w miejsce i sposób
wskazany przez Wójta Gminy. W przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych zapewniæ ich odbiór
przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
e) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni lokalnej wbudowanej
na paliwo ekologiczne np. gaz ziemny, olej opa³owy
itp,
f) adaptacjê istniej¹cego przy³¹cza elektroenergetycznego oraz istniej¹cej linii elektroenergetycznej przebiegaj¹cej przez teren dzia³ki. Zasilanie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami technicznymi Zak³adu
Energetycznego S³upsk S.A. Rejon Dystrybucji w Bytowie,
g) adaptacjê istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV,
h) pod³¹czenie do sieci telekomunikacyjnej na warunkach
technicznych, które nale¿y uzyskaæ w Rejonie Telekomunikacyjnym Telekomunikacji Polskiej S.A. Bytów,
i) dojazd z przyleg³ej drogi gminnej stanowi¹cej dzia³kê
nr 153 i przebiegaj¹cej wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
gruntów rolnych i lenych
§4
1. Plan obejmuje grunty rolne RVI pochodzenia mineralnego. Grunty te nie wymagaj¹ uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze.
2. Zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze nastêpuje w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych klas VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego nie wymaga
decyzji o wy³¹czeniu z produkcji rolniczej i naliczeniu z
tego tytu³u op³at.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Wymagania dot. ochrony interesów osób trzecich: nale¿y uwzglêdniæ ochronê uzasadnionych interesów
osób trzecich.
2. Zakaz prowadzenia dzia³alnoci powoduj¹cej powstawanie promieniowania niejonizuj¹cego stwarzaj¹cego
zagro¿enie dla zdrowia ludzi oraz rodowiska.
3. Zakaz prowadzenia dzia³alnoci powoduj¹cej wibracje
o natê¿eniu oddzia³ywuj¹cym szkodliwie na rodowisko, a zw³aszcza zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty
budowlane.
4. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie dokumentacji technicznej wymagane jest sporz¹dzenie badañ
geologicznych (w trybie prawa geologicznego i górniczego).
5. Wymagania dot. obrony cywilnej: na etapie projektu
technicznego wymagane uzyskanie uzgodnienia Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego  Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw
Obronnych Oddzia³u Zamiejscowego w S³upsku.
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Poz. 145, 146, 147
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§7
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu (okrelonych na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y) trac¹ moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka  uchwalonego Uchwa³¹ Nr 104/84 Gminnej Rady Narodowej w Czarnej D¹brówce z dnia 22 marca 1984 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2 z dnia 18 lutego
1991 r.).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Czarna D¹brówka.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
B. Bojanowski

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
Za³¹cznik Nr 1
Wykaz lokali przeznaczonych
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Konarskiego 8/19
Konarskiego 10/11
Konarskiego 10/24
Konarskiego 10/42
Mochnackiego 10/35
Szymanowskiego 8/4
Szymanowskiego 8/6
Wiatraczna 5C/27
Wiatraczna 5C/55
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UCHWA£A Nr XXX/338/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXIX/473/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych fragmenty
miasta Czersk.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXV/414/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 1 padziernika 2001 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta S³upska.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz 1041) Rada Miejska w S³upsku uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. W § 13 dodaje siê pkt 4 o nastêpuj¹cym brzmieniu: W
przypadku braku osób wymienionych w pkt 1 umowa
najmu mo¿e byæ zawarta z wnukami, które by³y zameldowane i zamieszkiwa³y z najemc¹ przez okres nie krótszy ni¿ 10 ostatnich lat.
2. W § 3 pkt 2 dodaje siê zdanie o treci: Wykaz lokali
przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z
1999r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz.
1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 oraz z
2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz 1041) Rada Miejska w Czersku uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (oznaczone numerami od 1 do 9), obejmuj¹ce fragmenty miasta Czersk  tereny dzia³ek o numerach:
1. Nr 2432,
2. Nr 1530/1,
3. Nr 1621/4, 1665, 1666,
4. Nr 955/12,
5. Nr 1888/11-13, 1888/16, 1888/18, 1888/20-23, 1888/
25-26,
6. Nr 2042/17,
7. Nr 703/5, 703/7, 2,
8. Nr 1166,
9. Nr 174/41, 174/42.
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2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o
nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 stanowi¹ zmianê do miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Czersk uchwalony Uchwa³¹ Nr XVI/158/92 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. bydgoskiego Nr 7, poz. 111 z dnia 30.06.1992 r.),
o nr: 1, 6 stanowi¹ zmianê do szczegó³owego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w m. Czersku, przy ul. Starogardzkiej (strona po³udniowa) zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr XVII/45/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czersku z dnia 25 wrzenia 1980 r. (Dz. Urz. WRN Nr 10,
poz. 65 z dnia 27.X.1980 r.).
3. Granice terenów objêtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹cznikach graficznych  Rysunkach planu w skali
1:1000  za³¹czniki graficzne od nr 1 do nr 9.
4. Nie ustala siê tymczasowych zasad zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
5. Odstêpuje siê od sporz¹dzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta
Czersk, obejmuj¹cych tereny dzia³ek:
 451/2, 451/3,
 34.
§2
1. Ustalenia tekstowe dla poszczególnych planów przedstawiono w postaci tabeli  kart terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi.
2. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 1, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 2432 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹
czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 1):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
M
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca lub bliniacza
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od
strony ul. Czereniowej  jak na rys. planu  za³. nr 1
do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dwie dzia³ki przy zachowaniu:
 podzia³ prostopadle do ul. Czereniowej
 min szerokoæ frontu wydzielonej dzia³ki 20m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9m.

Poz. 147

6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Czereniowej
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni
us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Czereniowej (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czereniowej
(poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  z przewidywanego kierunku
zaopatrywania od strony ul. Starogardzkiej.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji trans
formatorowej Derdowskiego.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie miasta.
3. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 2, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 1530/1 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 2):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 20%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 60%
 obszar, na którym dopuszcza siê zabudowê okrelony jest w odleg³oci 60 m od strony ul. Klaskawskiej
obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dwie dzia³ki przy zachowaniu:
 podzia³ prostopadle do ul. Klaskawskiej
 min. szerokoæ frontu wydzielonej dzia³ki 20 m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elemen-
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tu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9m.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul Klaskawskiej (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni
us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej w ul. Bema (poza obszarem opracowania):
 dopuszcza siê lokalizowanie indywidualnej studni  jedna w granicach opracowania planu.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków:
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej
w ul. Bema (poza obszarem opracowania)
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników
bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji transformatorowej Czersk Wie 5.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów;
wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie miasta.
4. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 3, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
o nr nr 1665, 1666, 1621/4 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi¹ za³¹czniki graficzne nr 3a i 3b):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1.ZE, 10.ZE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna, enklawy
naturalnej zieleni
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
 w urz¹dzeniu terenu wymagany ci¹g pieszy, ³¹cz¹cy
tereny zieleni w otoczeniu  jak na rys. planu za³. nr
3a i 3b do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, zasad podzia³u nie ustala siê
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od projektowanej drogi dojazdowej 03.KD
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
7 ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
7.ZP/ZL
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ parkowa i zieleñ lena
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
 prace pielêgnacyjne istniej¹cej zieleni parkowej poprzedziæ inwentaryzacja
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. 21 Lutego i od projektowanej
drogi dojazdowej 03.KD
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
 zapewniæ min 10 miejsc postojowych dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
12.ZZ
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ zieleñców i skwerów
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
4.ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od projektowanej drogi dojazdowej 05.KD
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 366 

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
2.M, 3.M, 4.M, 5.M, 8.M, 11.M, 13.M
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolnostoj¹ca, bliniacza, szeregowa lub
ma³e domy mieszkalne (do 8 mieszkañ)
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony ul. 21 Lutego szer.
min. 5 m  jak na rys. planu za³. nr 3a i 3b do Uchwa³y; istniej¹ce drzewa przydro¿ne w³¹czyæ w projektowan¹ zieleñ
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 3a i 3b do niniejszej Uchwa³y:
 od terenu zieleni ekologicznej (ZE)
 od krawêdzi drogi  ul. 21 Lutego  10 m
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki w zale¿noci
od rodzaju projektowanej zabudowy mieszkaniowej
 obowi¹zuj¹ przepisy szczególne
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9m.
 istniej¹cy budynek mieszkaniowy o walorach kulturowych (teren 8.M) do ochrony
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanych dróg dojazdowych: 03.KD, 05.KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. 21 Lutego (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. 21 Lutego (poza obszarem opracowania planu.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci næ od istniej¹cej sieci w ul. 21 Lutego (poza obszarem opracowania planu) na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹
sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
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Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
sieci NN zasilanej z projektowanej nas³upowej stacji
transformatorowej (zasilanej lini¹ SN jako odga³êzienie od linii zasilaj¹cej stacjê transformatorow¹ 21 lutego") zlokalizowanej w rodku obci¹¿enia w terenie
ogólnodostêpnym
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
6.M/U, 9.M/U, 14.M/U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a, us³ug rekreacji i wypoczynku, us³ug administracji, us³ug zdrowia, owiaty
i opieki spo³ecznej
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza, gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. % powierzchni zabudowy terenu
lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony ul. 21 Lutego szer. min
5 m  jak na rys. planu za³. nr 3 do Uchwa³y; istniej¹ca drzewa przydro¿ne w³¹czyæ w projektowan¹ zieleñ
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y:
 od terenu zieleni ekologicznej (ZE)  5 m
 od krawêdzi drogi  ul. 21 Lutego  10 m
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych  jak na rys. planu za³. nr 3 do Uchwa³y 
dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów
od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u
wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9m.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi-ul. 21 Lutego i istniej¹cej drogi gminnej (poza obszarem opracowania) oraz projektowanej drogi dojazdowej: 03.KD (za³. nr 3b)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/
100m2 powierzchni us³ug
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7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. 21 Lutego (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. 21 Lutego (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce:
 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ.
Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci næ od istniej¹cej sieci w ul. 21 Lutego (poza obszarem opracowania planu) na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹
sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
sieci NN zasilanej z projektowanej nas³upowej stacji
transformatorowej (zasilanej lini¹ SN jako odga³êzienie od linii zasilaj¹cej stacjê transformatorow¹ 21 lutego) zlokalizowanej w rodku obci¹¿enia w terenie
ogólnodostêpnym.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta.
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
01.KX, 02.KX, 04.KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m
 jak na rys. planu  za³. nr 3 do Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 zakaz ruchu i parkowania pojazdów samochodowych
 dopuszcza siê ruch rowerowy
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 03.KD, 05.KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa -droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m
lub 8 m jak na rys. planu  za³. nr 3 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê zastosowanie elementów uspokojenia ruchu
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
5. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 4, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
o nr 955/12 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 4):
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1.MN, 2.MN, 3.MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa
gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 4 do niniejszej Uchwa³y:
 od lasu (poza obszarem opracowania planu) 
10 m
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 teren 1.MN  istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa 
zakaz dalszych podzia³ów
 nowy podzia³ terenu wg zasad okrelonych na rys.
planu za³. nr 4 do Uchwa³y  dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku najwy¿sza kalenica dachu)  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych od
30o do 45o, ustawienie budynku kalenicowe (g³ówna kalenica dachu równolegle do projektowanych
ci¹gów pieszo jezdnych)
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi  ul. £ukowskiej (poza obszarem opracowania) oraz projektowanej drogi dojazdowej  KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/
100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej w ul. £¹kowej i £ukowskiej (poza obszarem
opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. £¹kowej i £ukowskiej
(poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³ .
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii NN w uk³adzie wrzecionowym miêdzy istniej¹c¹
stacj¹ transformatorow¹ Czersk Wie 9 i projektowan¹ stacj¹ w terenie B.99.1 wg ustaleñ dotychczasowego planu miejscowego.
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Gospodarka odpadami sta³ymi
 gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych
pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów:
 wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie miasta.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m
jak na rys. planu  za³. nr 4 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê zastosowanie elementów uspokojenia ruchu
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
6. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 5, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
o Nr Nr 1888/11-13, 1888/16, 1888/18, 1888/20-23,
1888/25-26 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 5):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostoj¹ca
 funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej,
zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych, urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od
ci¹gu pieszo-jezdnego  jak na rys. planu  za³.
nr 5 do niniejszej Uchwa³y
 dopuszcza siê lokalizacjê projektowanych sieci i
urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu wzd³u¿
ci¹gów pieszo-jezdnych w obszarze wy³¹czonym
z lokalizacji budynków
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad okrelonych na rys. planu za³. nr 5
do Uchwa³y  dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na rysunku
planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy
(liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku najwy¿sza kalenica dachu)  9 m
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 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych
od 30o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi gminnej  dz.
nr 1856 (poza obszarem opracowania) oraz z istniej¹cych i projektowanych ci¹gów pieszo-jezdnych
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2
mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej od strony ul. Tucholskiej (poza obszarem
opracowania planu)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Tucholskiej (poza
obszarem opracowania planu)
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej linii NN zasilanej z projektowanej nas³upowej stacji transformatorowej (zasilanej lini¹ SN jako odga³êzienie od linii zasilaj¹cej stacjê transformatorow¹
Czersk Wie 4) zlokalizowanej w terenie MN w
rodku obci¹¿enia, wzd³u¿ ci¹gów pieszo-jezdnych
w obszarze wy³¹czonym z lokalizacji budynków
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów;
wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie miasta
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m
 jak na rys. planu  za³. nr 5 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
7. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 6, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
o Nr 2042/17 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 6):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako
towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa
gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 40%
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 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy
(liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu
p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w
przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica
dachu)  9 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Piaskowej (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni
us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Piaskowej (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej (poza
obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci jako
przed³u¿enie istniej¹cego gazoci¹gu w ul. Piaskowej
na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN (wykonanie przy³¹cza) zasilanej ze stacji transformatorowej Partyzantów.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów;
wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie miasta.
8. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 7, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
o Nr Nr 703/7 i 703/5 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 7):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
M/U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa zakresu
handlu, gastronomii i rzemios³a, us³ug rekreacji i
wypoczynku, us³ug administracji, us³ug zdrowia,
owiaty i opieki spo³ecznej, zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza,
gara¿e dla potrzeb w³asnych, parking
 funkcja wykluczona  lokalizacja stacji paliw
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 40%

4.

5.

6.

7.
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 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony drogi krajowej nr 22 szer.
min 10 m  jak na rys. planu za³. nr 7 do Uchwa³y
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 25 m
od krawêdzi drogi krajowej  jak na rys. planu  za³.
nr 7 do niniejszej Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ terenu na maksymalnie 3 dzia³ki budowlane, min. powierzchnia ka¿dej
wydzielonej dzia³ki 1300 m2
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9 m
 w przypadku lokalizacji dachu stromego ustala siê
wymóg nachylenia po³aci dachowych od 30o do 45o
 ewentualne zabezpieczenia z tytu³u uci¹¿liwoci s¹siedztwa drogi krajowej realizowaæ na koszt inwestora lub jego nastêpców prawnych
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/
100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Starogardzkiej (poza obszarem opracowania
planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w ul. Starogardzkiej (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce:
 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ.
Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci w ul. Starogardzkiej (poza obszarem opracowania planu) na warunkach
uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
NN na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta.
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1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny z zawrotk¹
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 5m
 jak na rys. planu  za³. nr 7 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
9. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 8, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
o Nr 1166 ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 8):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
U/M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa
mieszkaniowo-us³ugowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza,
gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 40%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony s¹siedniej dzia³ki
nr 1158/3 szer. min 10 m  jak na rys. planu za³.
nr 8 do Uchwa³y
 ewentualna uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych  jak na rys. planu za³. nr 8 do Uchwa³y 
dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy
(liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica
dachu)  9 m
 ustala siê wymóg lokalizacji dachu stromego,
dwuspadowego o nachyleni g³ównych po³aci
dachowych od 30o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul Al. 1000 lecia i od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2
mp/100 m2 powierzchni us³ug

Poz. 147

7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Al. 1000 lecia (poza obszarem opracowania
planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w ul. Al. 1000 lecia (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce:
 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ.
Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci w ul. Al. 1000
lecia (poza obszarem opracowania planu) na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej Browar
po wprowadzeniu jej na istniej¹c¹ liniê napowietrzn¹
w ul 1000-lecia.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta.
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych od
5m do 10 m  jak na rys. planu  za³. nr 8 do
Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
10. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 9, obejmuj¹cego obszar
dzia³ek o Nr Nr 174/41 i 174/42 ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 9):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
M
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu
us³ug podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o,), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 60%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
ciekami i zbiornikami wodnymi) 20%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 15 m
od strony granicy terenu kolejowego  jak na rys.
planu  za³. nr 9 do niniejszej Uchwa³y
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4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 ustala siê wymóg zastosowania zabezpieczeñ
przed ha³asem i wibracjami od strony terenów
kolejowych
 w przypadku wymiany zabudowy maksymalna
dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od
poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego
 górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu) 
10 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Towarowej (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Towarowej (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej (poza obszarem opracowania planu).
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci c w ul. Towarowej z zastosowaniem reduktorów domowych
lub punktów redukcyjnych na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dca sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie przewiduje siê zmiany poboru mocy.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta.
11. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na:
 30% dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, us³ugowe w obszarze planów
oznaczonych numerami: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 0% dla terenów komunikacyjnych i zieleni urz¹dzonej w obszarze planów oznaczonych numerami: 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz dla ca³ego obszaru planu
oznaczonego nr 3.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y s¹ Rysunki planów  w skali
1:1000 stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do niniejszej
Uchwa³y:
1. Nr 2432,- za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y
2. Nr 1530/1  za³¹cznik nr 2 do niniejszej Uchwa³y
3. Nr 1621/4, 1665, 1666  za³¹czniki nr 3a i 3b do niniejszej Uchwa³y
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4. Nr 955/12  za³¹cznik nr 4 do niniejszej Uchwa³y
5. Nr 1888/11-13, 1888/16, 1888/18, 1888/20-23, 1888/
25-26  za³¹cznik nr 5 do niniejszej Uchwa³y
6. Nr 2042/17- za³¹cznik nr 6 do niniejszej Uchwa³y
7. Nr 703/5, 703/7  za³¹cznik nr 7 do niniejszej Uchwa³y
8. Nr 1166  za³¹cznik nr 8 do niniejszej Uchwa³y
9. Nr 174/41, 174/42  za³¹cznik nr 9 do niniejszej
Uchwa³y
2. Na rysunkach planów obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
 oznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagane w
urz¹dzeniu terenu,
 ci¹gi piesze wymagane w urz¹dzeniu terenu.
pozosta³e oznaczenia maja charakter informacyjny
§4
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czersku.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Czersku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu miasta Czerska granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§5
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
trac¹ moc plany:
 miejscowy planu ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalony Uchwa³¹
Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27
marca 1992r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 7,
poz. 111 z dnia 30.06.1992 r.) dla planów o nr: 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9,
 szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w m. Czersku, przy ul. Starogardzkiej (strona po³udniowa) zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XVII/45/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czersku z dnia 25.09.1980 r.
(Dz. Urz. WRN Nr 10, poz. 65 z dnia 27.X.1980 r.) dla
planów o nr: 1, 6.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje po up³ywie 14
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dnia po og³oszeniu, z wyj¹tkiem § 4 ust. 2, pkt 1 i 2, który
wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

148
UCHWA£A Nr XXX/340/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych fragmenty
gminy Czersk.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 z
1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz.
1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 oraz z
2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.: Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
989, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Miejska w Czersku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (oznaczone numerami od 1 do 15), obejmuj¹ce fragmenty gminy Czersk  tereny dzia³ek o numerach:
1. we wsi Bêdmierowice nr 213/6,
2. we wsi Du¿a Klonia nr 25/11 i 45/17,
3. we wsi Klonowice (obrêb Wieck) nr 143/1, 137/7, 141,
4. we wsi Krzy¿ nr 493/2, 397/4, cz. 493/3,
5. we wsi Kurkowo (obrêb Krzy¿) nr 338/1, 350/1,
6. we wsi £¹g Lipki nr 29/1,
7. we wsi £¹g Kolonia nr 498/2,
8. we wsi £ubna 98/1-3, cz. 98/4, 67/5, 67/6,
9. we wsi Malachin nr 150/2-4,
10. we wsi Mokre nr 287/5,
11. we wsi Ostrowite nr 532/1,
12. we wsi Ostrowite nr 499/1,
13. we wsi Rytel nr 768,
14. we wsi Zapêdowo  Gardki nr 63, 64, 66,
15. we wsi ¯ukowo dz. nr 85/1.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
stanowi¹ zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIX/250/93 Miasta i Gminy w
Czersku w dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 13, poz. 173 z dnia 06.10.1993 r.)
3. Granice terenów objêtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹cznikach graficznych  Rysunkach planu w skali
1:1000  za³¹czniki graficzne od nr 1 do nr 15.
4. Odstêpuje siê od sporz¹dzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z obszaru gminy
Czersk, obejmuj¹cych tereny dzia³ek:
 we wsi Gutowiec nr 273/2,

 we wsi Kurcze (obrêb Ostrowite) nr 70 i 77,
 we wsi Lutom nr 29,
 we wsi Lutom nr 139/8 i nr 142,
 we wsi £¹g nr 105/1-9,
 we wsi Ostrowite nr 542/46-47,
 we wsi Ostrowite nr 507/8,
 we wsi Ostrowite nr 489/2,
 we wsi Ostrowiete nr 509,
 we wsi Przyjania (obrêb Kamienna Góra) nr 127/8,
 we wsi Rytel nr 301,
 we wsi Zapêdowo czêci dzia³ek nr 44, nr 76/19LP,
76/20LP,
 we wsi Zawada (obrêb Wieck) nr 164/2-37, 164/39, 164/41-52, 164/54-57.
§2
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone numerami: 2, 4 po³o¿one s¹ w obszarze Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr
9/91 z dnia 14 czerwca 1991r. oraz Nr 145/94 z dnia 17
sierpnia 1994r. w sprawie utworzenia 22 obszarów
chronionego krajobrazu w woj. bydgoskim.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
oznaczony numerem 3 po³o¿ony jest w Pó³nocnym Obszarze Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia 14
czerwca 1991 r. oraz Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r.
w sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu w woj. bydgoskim.
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone numerami: 5, 11, 12, 13, 14, 15 po³o¿one
s¹ w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i
jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98
Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
5. Nie ustala siê tymczasowych zasad zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
6. Ustalenia tekstowe dla poszczególnych planów przedstawiono w postaci tabeli  kart terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi w art. 3 niniejszej Uchwa³y.
§3
1. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 1, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 213/6 we wsi Bêdmierowice ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 1):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
ZE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna  utrzymanie lokalnej podmok³oci, zachowanie obecnego ukszta³towania powierzchni terenu
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury
niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, zasad
podzia³u nie ustala siê
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od istniej¹cej drogi gminnej (poza obszarem
opracowania planu
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
 zapewniæ min 10 miejsc postojowych dla rowerów
7 ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
ZS/ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ sportowa lub zieleñ parkowa
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 80% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
 dojcie i dojazd do terenu poprzez teren us³ugowy
(UA/UK/UI)
 ewentualna zabudowê niezbêdna dla terenu zieleni
lokalizowaæ w terenie us³ugowym (UA/UK/UI)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, zasad podzia³u nie ustala siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd i dojcie poprzez teren us³ugowy (UA/UK/UI)
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
 zapewniæ min 10 miejsc postojowych dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnej
studni (jedna w granicach opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
abonenckiej linii NN zasilanej z istniej¹cej stacji transformatorowej Bêdmirowice-Szko³a.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
2. FUNKCJA TERENU

ZZ

3.

4.
5.

6.
7.
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 funkcja podstawowa  zieleñ zieleñców i skwerów
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, zasad podzia³u nie ustala siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od projektowanej drogi KD
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
UA/UK/UI
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu: administracji  remiza stra¿acka, kultury  wietlica
 dopuszczalna  inne us³ugi a zakresu: handlu, gastronomii, rzemios³a, owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji i ruchu turystycznego, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 30%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 ustala siê wymóg urz¹dzenia dojazdu i dojcia w zagospodarowaniu terenu do terenu zieleni sportowej
i parkowej (ZS/ZP)
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od
strony istniej¹cych i projektowanych dróg  jak na
rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew rosn¹cych na granicy terenu zaznaczonych na rys. planuza³. nr 1 do Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu zasad:
 podzia³ prostopadle do istniej¹cych i projektowanych dróg
 min wielkoæ wydzielonej dzia³ki 2000 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9 m
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cych dróg gminnych i projektowanej drogi KD
 miejsca parkingowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿:
 10 mp dla samochodów osobowych
 2 mp dla samochodów ciê¿arowych
 10 miejsc postojowych dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnej
studni (jedna w granicach opracowania planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce:
 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
abonenckiej linii NN zasilanej z istniej¹cej stacji transformatorowej Bêdmirowice-Szko³a.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa -droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10m
jak na rys. planu  za³. nr 1do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê zastosowanie elementów uspokojenia ruchu
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
2. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 2, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 25/11 i 45/17 we wsi Du¿a Klonia ustalenia tekstowe
s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 2):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1.MN, 2.MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,

3.

4.
5.

6.

7.
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drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i
gara¿e dla potrzeb w³asnych
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy (10 m
od lasu oraz od lokalnego zag³êbienia dla dzia³ki
45/17)  jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y
 dopuszcza siê lokalizacje wy³¹cznie jednego budynku mieszkalnego na ka¿dej dzia³ce
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi gminnej (poza
obszarem opracowania planu) Du¿a Klonia-Zapora
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualne studnie  jedna na ka¿dej dzia³ce.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków:
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do projektowanej oczyszczalni cieków w m.
Rytel,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji transformatorowej Klonia.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
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3. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 3, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 137/7, 141, 143/1 we wsi Klonowice ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 3):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
UA
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu: administracji  remiza stra¿acka
 dopuszczalna  inne us³ugi a zakresu: handlu, gastronomii, kultury, owiaty i wychowania, zdrowia i
opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji i ruchu turystycznego, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 40%
 dopuszcza siê zabudowê w obszarze wyznaczonym
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy jak na rys. planu  za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cych dróg gminnych i projektowanej drogi KD
 miejsca parkingowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿:
 2 mp dla samochodów osobowych
 1 mp dla samochodów ciê¿arowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w drodze gminnej (poza obszarem opracowania
planu).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków:
 docelowo do projektowanej oczyszczalni cieków
poprzez system przepompowni do projektowanej
oczyszczalni cieków w m. Wieck,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce:
 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ.
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Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie przewiduje siê
zmiany poboru mocy.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie
w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy.
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny z zawrotk¹
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 6m 
jak na rys. planu  za³. nr 3 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 4, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 397/4, 493/2 i cz. 493/3 we wsi Krzy¿ ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 4):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalna linia zabudowy od ci¹gu pieszo-jezdnego 6m  jak na rys. planu  za³. nr 4
do niniejszej Uchwa³y
 dopuszcza siê lokalizacjê projektowanych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu wzd³u¿ ci¹gu pieszojezdnego w obszarze wy³¹czonym z lokalizacji budynków
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszojezdnego KX
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 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków:
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do projektowanej oczyszczalni cieków w m.
Krzy¿.
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji transformatorowej Krzy¿ Wie.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 5m 
jak na rys. planu  za³. nr 4 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
5. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 5, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 338/1 i 350/1 we wsi Kurkowo ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi¹ za³¹czniki graficzne nr 5a i 5b):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN (dz. nr 338/1)
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%

4.
5.

6.

7.
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 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od lasu
10 m  jak na rys. planu  za³. nr 5a do niniejszej
Uchwa³y
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX (jako poszerzenie istniej¹cej drogi)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji transformatorowej Kurkowo za lasem.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny  poszerzenie dojazdu do terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m 
jak na rys. planu  za³. nr 4 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN (dz. nr 350/1)
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
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 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od lasu
10 m  jak na rys. planu  za³. nr 5b do niniejszej
Uchwa³y
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki; w przypadku wydzielenia nowych dzia³ek budowlanych ustala
siê wymóg wydzielenia drogi wewnêtrznej jako dojazd do projektowanej zabudowy;
 podzia³ jak na rys. nr 5b  za³. do niniejszej Uchwa³y
dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów
od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi (poza obszarem
opracowania planu), a w przypadku wydzielenia
dalszych dzia³ek budowlanych z drogi wewnêtrznej
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji transformatorowej Kurkowo za lasem.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
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6. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 6, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 29/1 we wsi £¹g ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce
(integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi¹ za³¹cznik graficzny
nr 6):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
M/U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub us³ugowa z zakresu: handlu, gastronomii, kultury, administracji, rzemios³a, owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji i ruchu turystycznego
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla
potrzeb w³asnych, parkingi
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 6 do niniejszej Uchwa³y
 25 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22
 od terenu podmok³oci
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony drogi krajowej nr 22 szer.
min 10 m; istniej¹ce drzewa przydro¿ne w³¹czyæ w
projektowany pas zieleni
 w terenie podmok³oci wy³¹czonym z lokalizacji zabudowy (wydzielonym nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy  jak na rysunku planu  za³. nr 6 do niniejszej Uchwa³y) obowi¹zuje zakaz osuszania lokalnej podmok³oci i wymóg utrzymania terenu jako
powierzchni przyrodniczo  czynnej ((powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi); dopuszcza siê jedynie lokalizacje dojazdu do
ewentualnej zabudowy w zachodniej czêci opracowania
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki; w przypadku wydzielenia nowych dzia³ek budowlanych ustala
siê wymóg wydzielenia drogi wewnêtrznej od strony projektowanego poszerzenia drogi dojazdowej
(KX) jako dojazd do projektowanej zabudowy
 min powierzchnia wydzielonej dzia³ki 1500 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
 ewentualne zabezpieczenia z tytu³u uci¹¿liwoci s¹siedztwa drogi krajowej realizowaæ na koszt inwestora lub jego nastêpców prawnych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
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 dojazd od strony projektowanego poszerzenia drogi dojazdowej (KD)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce:
 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cych i
projektowanych sieci NN zasilanych z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach
uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
8. INNE ZAPISY NIE BÊD¥CE USTALENIAMI PLANU
 dojazd do terenu od strony projektowanego poszerzenia drogi dojazdowej (KD), ze zjazdem z drogi krajowej nr 22 (dzia³ka nr 45 poza obszarem opracowania planu) taktowaæ nale¿y jako rozwi¹zanie tymczasowe
 jako rozwi¹zanie docelowe, po przebudowie skrzy¿owania drogi nr 22 z drog¹ gminn¹ do miejscowoci Szyszkowiec, dojazd do terenu poprzez to skrzy¿owanie i drogi lokalne umo¿liwiaj¹ce likwidacjê
obecnego zjazdu (na dzia³kê nr 45, poza obszarem
opracowania planu)
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  poszerzenie drogi dojazdowej do terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 6m 
jak na rys. planu  za³. nr 6 do Uchwa³y
 dopuszcza siê typ przekroju jednoprzestrzenny 
wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego
odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
7. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 7, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 498/2 we wsi £¹g-Kolonia ustalenia tekstowe s¹ na-
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stêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi¹ za³¹cznik
graficzny nr 7):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
M/U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub us³ugowa z zakresu: handlu, gastronomii, kultury, administracji, rzemios³a, owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji i ruchu turystycznego
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla
potrzeb w³asnych, parkingi
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 7 do niniejszej Uchwa³y
 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22
 20m od terenu kolejowego
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony drogi krajowej nr 22 i
terenu kolejowego szer. min 10m oraz od terenu
s¹siedniej zabudowy szer. min 5m  jak na rys. planu za³. nr 7 do niniejszej Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m.
 ewentualne zabezpieczenia z tytu³u uci¹¿liwoci s¹siedztwa drogi krajowej lub terenu kolejowego realizowaæ na koszt inwestora lub jego nastêpców
prawnych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego poszerzenia drogi dojazdowej (KD)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce.
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 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cych i
projektowanych sieci NN zasilanych z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach
uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
8. INNE ZAPISY NIE BÊD¥CE USTALENIAMI PLANU
 do obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu konieczna bêdzie modernizacja istniej¹cego skrzy¿owania
drogi nr 22 z droga gruntow¹
 zasady przebudowy skrzy¿owania okrelone zostan¹ przez Zarz¹dcê drogi krajowej nr 22 na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  poszerzenie drogi dojazdowej do terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 4 m 
jak na rys. planu  za³. nr 7 do Uchwa³y
 dopuszcza siê typ przekroju jednoprzestrzenny 
wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego
odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
8. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 8, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 98/1, 98/2, 98/3, cz. 98/4 oraz 67/5, 67/6 we wsi £ubna ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ
ustaleñ stanowi¹ za³¹czniki graficzne nr 8a i 8b):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN (98/1, 98/2, 98/3, cz. 98/4)
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%

4.
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 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi powiatowej 8 m  jak na rys. planu  za³. nr 8a do
niniejszej Uchwa³y
 istniej¹cy wodoci¹g uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki, dopuszcza siê prze³o¿enie
istniej¹cej sieci poza nieprzekraczalne linie zabudowy
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi powiatowej (poza
obszarem opracowania planu) Czersk-Odry
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do istniej¹cej oczyszczalni cieków w miecie Czersk,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej £ubna 1.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN (dz. nr 67/5, 67/6)
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki 35%
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 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi powiatowej 8 m (4 m od granicy dzia³ki) i 6 m od
ci¹gu pieszo-jezdnego (KX)  jak na rys. planu  za³.
nr 8b do niniejszej Uchwa³y
 istniej¹cy wodoci¹g uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki, dopuszcza siê prze³o¿enie
istniej¹cej sieci poza nieprzekraczalne linie zabudowy
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 8b  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê
odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego
2m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego (KX)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków:
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do istniej¹cej oczyszczalni cieków w miecie Czersk,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej £ubna 1.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.

Poz. 148

1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 6m 
jak na rys. planu  za³. nr 8b do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
9. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 9, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 150/2-4 we wsi Malachin ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik
graficzny nr 9):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi gminnej  6 m  jak na rys. planu  za³. nr 9 do
niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9 m.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi gminnej (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
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Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN, po jej przebudowaniu na liniê o wiêkszym przekroju, zasilanej ze stacji transformatorowej Malachin 3.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy.
10. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 10, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 287/5 we wsi Mokre ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 10):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi powiatowej  8 m  jak na rys. planu  za³. nr 10
do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi powiatowej (poza
obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
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 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do projektowanej oczyszczalni cieków
we wsi Mokre,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników
bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej za stacji transformatorowej Mokre.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy.
11. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 11, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 532/1 we wsi Ostrowite ustalenia tekstowe
s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 11):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 15%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 70%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od lasu
(poza obszarem opracowania planu)  10 m  jak na
rys. planu  za³. nr 11 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 40o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi (poza obszarem
opracowania planu) dz. 347/1
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 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z indywidualnej studni (dopuszcza siê lokalizacjê jednej studni w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 brak mo¿liwoci zasilania z sieci energetyki:
 zastosowaæ inne ród³a energii elektrycznej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
12. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 12, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 499/1 we wsi Ostrowite ustalenia tekstowe
s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 12):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizowanie jednego budynku w obszarze wydzielonym obligatoryjn¹ i nieprzekraczalna lini¹ zabudowy  jak na rys. planu za³. nr 12 do
Uchwa³y
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 70%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od brzegu jeziora Ostrowite (poza obszarem opracowania
planu)  100 m  jak na rys. planu  za³. nr 12 do
niniejszej Uchwa³y
 obowi¹zuje obligatoryjna linia zabudowy (wymóg
zlokalizowania budynku wzd³u¿ tej linii) 4m od granicy dzia³ki z istniej¹c¹ drog¹ jak na rys. planu  za³.
nr 12 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
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 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków:
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do projektowanej oczyszczalni cieków we
wsi Kurcze
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
NN (wykonanie przy³¹cza) zasilanej ze stacji transformatorowej Ostrowite I.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
13. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 13, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki o nr 768 we wsi Rytel ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 13):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1. MN, 2.MN, 3.MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa
gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
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 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi krajowej  teren 1.MN  35 m od krawêdzi
jezdni (30 m od granicy terenu) oraz od strony drogi
zak³adowej  teren 3.MN  6 m od granicy terenu
drogi  jak na rys. planu za³. nr 13 do niniejszej
Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 w terenie 1.MN obowi¹zuje zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych w terenie 2.MN w postaci gniazd wokó³ projektowanych ci¹gów pieszo-jezdnych (KX) oraz podzia³ na dwie dzia³ki w terenie 3. MN
 nowy podzia³ terenów na dzia³ki wg zasad okrelonych na rys. planu za³. nr 13 do Uchwa³y  dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
lub czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanej drogi dojazdowej:01.KD, dla terenu 3.MN dopuszcza siê dojazd z
istniej¹cej drogi (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/
100 m2 powierzchni us³ug
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do projektowanej oczyszczalni cieków we
wsi Rytel
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
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Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej Chojnicka.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie
w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy.
1.OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
01.KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m i 10 m
jak na rys. planu  za³. nr 13 do Uchwa³y (czêciowo
jako poszerzenie istniej¹cej drogi w s¹siedztwie)
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê zastosowanie elementów uspokojenia ruchu
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego
odbiornika wód deszczowych poprzez separatory
zanieczyszczeñ
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
02.KX, 03.KX, 04.KX, 05.KX, 06.KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 8m 
jak na rys. planu  za³. nr 4 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
14. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 14, obejmuj¹cego obszar
dzia³ek nr 63, 64, 66 we wsi Gardki (obrêb Zapêdowo) ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹
czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 14):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN/ML
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa letniskowa
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
obs³uga rekreacji i ruchu turystycznego  preferowana agroturystyka), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizowanie budynków w obszarach
wydzielonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 jak na rys. planu za³. nr 14 do Uchwa³y
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
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z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 70%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od brzegu wody p³yn¹cej  Czerskiej Strugi (poza obszarem opracowania planu)  100m  jak na rys. planu
 za³. nr 14 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
lub czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do projektowanej oczyszczalni cieków we
wsi Kurcze
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 brak mo¿liwoci zasilania z sieci energetyki:
 zastosowaæ inne ród³a energii elektrycznej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
15. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 15, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 85/1 we wsi ¯ukowo ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 15):
W ca³ym obszarze planu dopuszcza siê lokalizacjê
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urz¹dzeñ i obiektów obs³ugi turystyki zapewniaj¹cych pobyt mniej ni¿ 100-u osobom.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN/ML
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa letniskowa  wy³¹cznie domki
campingowe
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (handel detaliczny, gastronomia, obs³uga rekreacji i ruchu turystycznego  preferowana
agroturystyka), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od
linii elektroenergetycznej SN oraz od terenu lasu (ZL)
10 m  jak na rys. planu za³. nr 15 do Uchwa³y
 w przypadku skablowania linii elektroenergetycznej
wyznaczone na rys. planu nieprzekraczalne linie zabudowy od linii ee SN nie obowi¹zuj¹
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 60%
 teren ogólnodostêpny
 dopuszcza siê lokalizacje zespo³u 6-ciu domków
campingowych
4.ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê:
 wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy
(liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica
dachu)  8 m  budynek jednokondygnacyjny z
poddaszem u¿ytkowym
 dla zabudowy letniskowej  domków campingowych
ustala siê:
 wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy
(liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica
dachu)  5 m  budynek jednokondygnacyjny
 maks. powierzchnia zabudowy jednego domku 70 m2
 projekty budowlane projektowanej zabudowy
uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi lenej (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 min. 6 mp dla u¿ytkowników domków campingowych
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
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7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej ¯ukowo.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
UT
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  us³ugi turystyki  pole biwakowe
 dopuszczalna  zabudowa towarzysz¹ca  urz¹dzenia higieniczno-sanitarne, wietlica i inne zwi¹zane
z funkcjonowanie pola biwakowego
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy 100 m
od brzegu rzeki Brdy oraz od terenu lasu (ZL) 10 m 
jak na rys. planu za³. nr 15 do Uchwa³y
 maks. dopuszczalna powierzchnia zabudowy 300 m2
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 60%
 teren ogólnodostêpny
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego  dojcia do terenu MN.ML i UT/ZE  jak na rys. planu za³.
nr 15 do Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla zabudowy towarzysz¹cej pola biwakowego ustala siê:
 wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy
(liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica
dachu)  5 m  budynek jednokondygnacyjny
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi lenej (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w iloci:
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 min 10 mp dla u¿ytkowników domków campingowych i pola biwakowego
 min 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej:
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania).
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce.
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej ¯ukowo.
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
UT/ZE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  us³ugi turystyki  urz¹dzenia
obs³ugi turystyki wodnej, zieleñ ekologiczna ci¹gu
doliny rzeki Brdy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
 w urz¹dzeniu terenu wymagany ci¹g pieszy, jak na
rys. planu za³. nr 15 do niniejszej Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, zasad podzia³u nie ustala siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
 dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ obs³ugi turystyki wodnej (np. pomost nad rzek¹, hangar na sprzêt
wodny, urz¹dzenia pla¿y)
 lokalizacjê i formê obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ rekreacji i obs³ugi turystyki wodnej uzgodniæ z
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody po uzyskaniu opinii Dyrektora Tucholskiego parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd i dojcie od istniejacej drogi lenej i poprzez
teren UT  pole biwakowe
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
 zapewniæ min 10 miejsc postojowych dla rowerów
7 ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
ZL
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ lena
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd dla celów pielêgnacyjnych poprzez tereny
MN/ML i UT
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
16. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na:
 30% dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i us³ugi
 0% dla terenów komunikacyjnych i zieleni urz¹dzonej
§4
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y s¹ Rysunki planów  w skali
1:1000 stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do niniejszej
Uchwa³y:
1) we wsi Bêdmierowice nr 213/6  za³¹cznik nr 1,
2) we wsi Du¿a Klonia nr 25/11 i 45/17  za³¹cznik nr 2,
3) we wsi Klonowice (obrêb Wieck) nr 143/1, 137/7,
141- za³¹cznik nr 3,
4) we wsi Krzy¿ nr 493/2, 397/4, cz. 493/3  za³¹cznik
nr 4,
5) we wsi Kurkowo (obrêb Krzy¿) nr 338/1, 350/1 
za³¹czniki nr 5a i 5b,
6) we wsi £¹g Lipki nr 29/1- za³¹cznik nr 6,
7) we wsi £¹g Kolonia nr 498/2  za³¹cznik nr 7,
8) we wsi £ubna 98/1-3, cz. 98/4, 67/5, 67/6  za³¹czniki nr 8a i 8b,
9) we wsi Malachin nr 150/2-4  za³¹cznik nr 9,
10) we wsi Mokre nr 287/5- za³¹cznik nr 10,
11) we wsi Ostrowite nr 532/1- za³¹cznik nr 11,
12) we wsi Ostrowite nr 499/1- za³¹cznik nr 12,
13) we wsi Rytel nr 768  za³¹cznik nr 13,
14) we wsi Zapêdowo  Gardki nr 63, 64, 66  za³¹cznik nr 14,
15) we wsi ¯ukowo dz. nr 85/1  za³¹cznik nr 15.
2. Na rysunkach planów obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
 oznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi terenów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 obligatoryjne linie zabudowy,
 pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagane w
urz¹dzeniu terenu,
 ci¹gi piesze wymagane w urz¹dzeniu terenu,
pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
§5
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czersku.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Czersku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu miasta Czerska granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§6
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Czersk uchwalony Uchwa³¹
Nr XXIX/250/93 Miasta i Gminy w Czersku w dnia 30
czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 13, poz. 173
z dnia 6 padziernika 1993 r.).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 2, pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

149
UCHWA£A Nr XXXI/226/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2001 r.
o zmianie Uchwa³y Nr XXVIII/191/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie poboru od
osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów
w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz.
272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z
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2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28
wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679,
Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268), art. 6 ust. 9 i art. 14
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i 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 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz.
1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105,
poz. 1115 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w
Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXVIII/191/2001 Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze
inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso w za³¹czniku Stawki wynagrodzenia prowizyjnego dla so³tysów za inkaso dla powsta³ych trzech
nowych so³ectw dopisuje siê:
22. Ot³ówko  7,4 %
23. Trumieje  7,4 %
24. Wrac³awek  7,4 %

150
UCHWA£A Nr 301/XXXIX/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 18 stycznia 2002 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i 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 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115 oraz z 2001 r. Nr 125, poz.
1371) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1

§3

1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych,
za wyj¹tkiem wskazanych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych przywo³anej powy¿ej:
1) pojazdy mechaniczne znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu
jednostek OSP dzia³aj¹cych na terenie gminy Gniewino,
2) rodki transportowe bêd¹ce w³asnoci¹ gminy Gniewino.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2

§4

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

§2
Pozosta³a treæ zmienionej uchwa³y zostaje bez zmian.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

151
REJESTR DOMÓW POMOCY SPO£ECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

l.p.

Podmiot
prowadz¹cy/zlecaj¹cy
prowadzenie
domu pomocy spo³ecznej

1

Caritas Archidiecezji Gdañskiej
w Gdañsku/
Zarz¹d Miasta Gdañsk,
Zarz¹d Miasta Gdynia

2

Gdañska Fundacja
Dobroczynnoci/
Zarz¹d Powiatu Kocierskiego

3

Janina i Franciszek Roszmann/
Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego

4

Roman Gaik/
Zarz¹d Powiatu Nowodworskiego

5

Stowarzyszenie Z³ota Jesieñ
w Gdañsku/
Zarz¹d Miasta Gdañsk

Typ
domu pomocy spo³ecznej

Liczba
miejsc

Siedziba
domu pomocy
spo³ecznej

Telefon

dla osób starych,
dla osób przewlekle
somatycznie chorych oraz dla
osób niepe³nosprawnych
fizycznie

76

ul. Fromborska 24
80-389 Gdañsk

552-44-50

dla osób starych

30

Stawiska
83-431 Stary
Bukowiec

686-25-96

dla osób starych

5

Góra Pomorska
84-252 Zamostne

676-75-90

40

ul. Rybacka 22
82-107 Jantar

247-89-08

30

ul. Hynka 12
80-471 Gdañsk

341-48-50

dla osób starych
oraz dla osób
niepe³nosprawnych fizycznie
dla osób starych,
dla osób przewlekle
somatycznie chorych oraz dla
osób niepe³nosprawnych
fizycznie
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6

Zarz¹d Gminy Stê¿yca/
Zarz¹d Powiatu Kartuskiego

7

Zarz¹d Miasta Gdañsk

8

Zarz¹d Miasta Gdañsk

9
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dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób starych
dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

30

ul. Jana III Sobieskiego
23
684-37-04
83-322 Stê¿yca

112

ul. Starogardzka 20
80-015 Gdañsk

309-47-31

dla osób starych

99

ul. Polanki 121
80-308 Gdañsk

552-19-52

Jarpos sp. z o. o./
Zarz¹d Miasta Gdañsk

dla osób starych

100

Al. Hallera 227A
Gdañsk - Brzeno

342-80-00

10

Zarz¹d Miasta Gdynia

dla osób starych

72

ul. Legionów 121
81-472 Gdynia

622-06-24

11

Zarz¹d Miasta S³upsk

dla osób starych

84

ul. Lena 8
76-200 S³upsk

842-72-09

12

Zarz¹d Miasta Tczew

dla osób starych
oraz dla osób
niepe³nosprawnych fizycznie

23

ul. Niepodleg³oci 10
83-110 Tczew

531-34-51

13

Zarz¹d Powiatu Chojnickiego

dla osób przewlekle
somatycznie chorych

94

ul. Droga
pod Strzech¹ 21
89-606 Charzykowy

398-84-05

14

Zarz¹d Powiatu Cz³uchowskiego

140

ul. Zamkowa 19
77-330 Czarne

833-28-79

15

Zarz¹d Powiatu Gdañskiego

94

Zaskoczyn
83-041 Mierzeszyn

682-81-14

16

Zarz¹d Powiatu Kartuskiego

71

Kobysewo
83-304 Przodkowo

685-12-85

17

Zarz¹d Powiatu Kocierskiego

90

Cisewie
83-440 Karsin

687-31-27

18

Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego

166

ul. Donimirskich 11
82-420 Ryjewo

277-42-36

19

Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego

110

ul. Malborska 18
82-500 Kwidzyn

279-38-67

20

Zarz¹d Powiatu Lêborskiego

70

ul. I Armii WP 43
84-300 Lêbork

862-28-23

21

Zarz¹d Powiatu Lêborskiego

110

ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lêbork

862-42-01

22

Zarz¹d Powiatu Malborskiego

dla osób przewlekle
somatycznie chorych

80

ul. S³owackiego 42
82-200 Malbork

272-28-73

23

Zarz¹d Powiatu Nowodworskiego

dla osób starych

135

ul. Morska 11
82-103 Stegna

247-82-05

Zarz¹d Powiatu Puckiego

dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
somatycznie chorych

125

ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck

673-27-14

24

dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie,
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
oraz dla osób starych
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla osób przewlekle
somatycznie chorych
dla osób przewlekle
somatycznie chorych
i dla osób starych
dla osób przewlekle
somatycznie chorych
oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych
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25

Zarz¹d Powiatu Puckiego

dla osób starych

26

Zarz¹d Powiatu S³upskiego

27

Zarz¹d Powiatu S³upskiego

28

Zarz¹d Powiatu S³upskiego

29

Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego

30

Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego

31

Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego

32

Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego dla osób przewlekle somatycznie
chorych

dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych

dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

54

Lubkowo
84-112 ¯arnowiec

774-10-40

75

Machowinko
76-211 Objazda

814-15-20

115

Machowino
76-270 Ustka

846-12-92

70

Lubuczewo
76-217 ¯elkowo

846-26-30

42

Al. Wojska
Polskiego 12
83-200 Starogard Gd.

560-01-30

79

Rokocin
83-200 Starogard Gd.

562-10-11

180

Szpêgawsk
83-200 Starogard Gd.

562-14-61

65

ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gd.

562-53-67

78

Stanis³awie
83-112 Lubiszewo

536-99-36

106

Damaszka
83-209 Godziszewo

536-76-87

62

ul. Lipowa 1
83-121 Rudno

536-12-71

61

Wyrêby Wielkie
83-230 Smêtowo Gr.

561-90-95

33

Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

34

Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

35

Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

36

Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

37

Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

dla osób przewlekle somatycznie
chorych

99

ul. Gdañska 23
83-140 Gniew

535-23-33

38

Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

dla osób przewlekle somatycznie 135
chorych

ul. Szpitalna 2
83-140 Pelplin

536-12-18

Strzebielinek
84-250 Gniewino

676-75-90

dla doros³ych
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych

39

Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego

40

Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego dla osób przewlekle somatycznie
chorych

174

75

ul. Przebendowskiego 1 672-67-11
84-200 Wejherowo

41

Zgromadzenie Braci
Szkó³ Chrzecijañskich w
Kamyku/
Zarz¹d Powiatu S³upskiego

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych
intelektualnie

90

Przytocko
77-200 Przytocko

858-38-37

42

Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Samarytanek w
Bielawkach/
Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych
intelektualnie

80

Bielawki
83-130 Pelplin

536-16-59

43

Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Samarytanek
w Samarii  Niegowie/
Zarz¹d Powiatu Bytowskiego

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych
intelektualnie

70

ul. Kasztanowa 2
77-124 Parchowo

821-44-83
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Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia
44
w Che³mie/
Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego

45
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dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych
intelektualnie
oraz dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
w Warszawie/
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie
Zarz¹d Miasta Gdañsk

85

ul. w. Jacka 14
84-200 Wejherowo

672-26-01

55

ul. Turystyczna 23
80-680 Gdañsk

308-07-16
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