DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 14 lutego 2002 r.
Nr 11

TREÆ:
Poz.:
UCHWA£Y:
176  Nr XXVII/147/2001 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Morzeszczyn ............................................................................................................................................................. 485
177  Nr XXVII/164/2001 Rady Gminy Mi³oradz z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mi³oradz (zmiana V) ......................................................................................................................................................... 486
178  Nr 279/XXXIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany
Statutu Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdañskim ........................................................................................... 486
179  Nr XXVIII/156/2001 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y
dotycz¹cej zmiany Statutu Gminy Morzeszczyn ..................................................................................................... 487
180  Nr XL/588/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 padziernika 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Partyzantów ..... 487
181  Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Zblewo ...................................................................................................................................................................... 506
182  Nr XXI/172/2001 Rady Gminy Tuchomie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy ................. 507
183  Nr X/78/2001 Rady gminy Ustka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka w obszarze obejmuj¹cym dzia³ki nr: 112/14 i 112/8,
po³o¿one w miejscowoci Przew³oka ..................................................................................................................... 507

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W REDZIE:
184  Nr XXXV/350/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Brzozowej i Alei Lipowej ...................................................... 509
185  Nr XXXV/351/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Gniewowskiej dot. dzia³ki Nr 480/3 ...................................... 510
186  Nr XXXV/352/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Brzozowej i Wiejskiej ............................................................ 511
187  Nr XXXV/353/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Puckiej, D³ugiej i Harcerskiej ................................................ 513

UCHWA£Y RADY GMINY W STUDZIENICACH:
188  Nr XI/55/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok .............................. 515

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 484 

189  Nr XI/58/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/43/2001 z dnia 19 padziernika
2001 r. w sprawie zasad sprzeda¿y komunalnych zasobów mieszkaniowych ...................................................... 516

UCHWA£Y:
190  Nr XL/477/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie powszechnej deratyzacji
na terenie miasta S³upska ........................................................................................................................................ 516
191  Nr XXXVII/184/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka w placówce opiekuñczo  wychowawczej
prowadzonej przez Powiat Nowodworski ............................................................................................................... 517
192  Nr XXXIX/379/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
wiadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na wiadczenie
us³ug i op³at za przejêty przez gminê obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ........... 518
193  Nr XXXI/200/2002 Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia cen za wodê i odprowadzanie cieków .................................................................................................................................................... 518
194  Nr 266/XXVIII/III/2002 Rady Gminy Linia z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 254/XXVI/III/2001
Rady Gminy Linia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku .............................................................................................................................. 519

UCHWA£Y RADY GMINY LUBICHOWO:
195  Nr XXXIV/295/2002 z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok ............................................. 519
196  Nr XXXIV/296/2002 z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXII/264/2002 Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych ........... 520

INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI:
197  w sprawie umorzenia postêpowania administracyjnego o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciep³a dla Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach .......................................................... 520
198  Nr WCC/399B/278/W/3/2002/ASA i Nr PCC/416B/278/W/3/2002/ASA w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej dzia³alnoci okrelonej w koncesjach na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu, przesy³aniu i dystrybucji ciep³a przez Zak³ad Energetyki Cieplnej Tczew Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Tczewie ................................................................................................................................................ 521
199  Nr WCC/1027/3681/W/3/2001/RW oraz Nr PCC/1012/3681/W/3/2001/RW w sprawie udzielenia koncesji na
wytwarzanie oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Elektrociep³owni Starogard Sp. z o.o. z siedzib¹
w Starogardzie Gdañskim ........................................................................................................................................ 521
200  Nr WCC/864A/2844/W/3/2002/MJ oraz Nr PCC/737B/2844/W/3/2002/MJ w sprawie zmiany przedmiotu i
zakresu dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelonych w koncesjach na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Zak³adu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib¹ w Czersku .................................................... xxx

 485 

Poz. 176
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UCHWA£A Nr XXVII/147/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 22 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 1041)
i art. 15 ust. 5 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. z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w
Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Morzeszczyn stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIX/74/96 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 25 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23,
poz.66; zm. z 2000 r. Nr 4, poz. 11) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 5 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ
z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. w § 11 dodaje siê: ust. 3-9 w brzmieniu:
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
4. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskania
informacji, wstêpu na sesjê Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych.
5. Zawiadomienia o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad Przewodnicz¹cy Rady podaje do
publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ we wszystkich wsiach
gminy.
6. Terminy obrad Komisji Rady s¹ podawane na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Morzeszczynie.
7. Zapewnia siê na wniosek ustny lub pisemny
dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
z posiedzeñ organów gminy i Komisji Rady
Gminy.
8. Uchwa³y organów Gminy udostêpnia siê niezw³ocznie po ich og³oszeniu.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 udostêpnia Sekretarz Gminy lub inspektor ds. obs³ugi
Rady Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w godzinach pracy Urzêdu.
3. w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

4.

5.

6.

7.
8.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od og³oszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy z zastrze¿eniem art. 20 ust. 2b ustawy.
b) w ust. 4 po wyrazie po³owy wprowadza siê wyraz
ustawowego.
w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
b) w ust. 2, pkt g otrzymuje brzmienie:
Dokonywanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcê wobec Wójta z zastrze¿eniem spraw nale¿¹cych do wy³¹cznej w³aciwoci
rady.
w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Uchwa³y rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
w § 27:
a) w ust. 2, w zdaniu drugim wyrazy bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów zastêpuje siê wyrazami wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Rada mo¿e odwo³aæ Wójta z innej przyczyny ni¿ nie
udzielenie absolutorium jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, zaopiniowany przez Komisjê Rewizyjn¹.
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Odwo³anie Wójta nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej
3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu
tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania rada przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której zg³oszono
wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿ po
up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku.
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Odwo³anie Wójta jest równoznaczne z odwo³aniem
ca³ego Zarz¹du.
w § 29 w ust. 4 w pierwszym zdaniu:
skrela siê kropkê i dodaje siê wyrazy a w przypadku
jego nieobecnoci  zastêpca Wójta.
w § 4 i w § 37 Statutu w miejsce wyrazów:
o samorz¹dzie terytorialnym  wprowadza siê wyrazy o samorz¹dzie gminnym.
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Talaga

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 177, 178
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UCHWA£A Nr XXVII/164/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mi³oradz (zmiana V).
Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 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 88, poz. 985; Nr
91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45; poz. 497)
Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:

1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d
uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
3) dotychczasowy art. 113 i 114 Statutu otrzymuje oznaczenie 118 i 119.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

§1

178

W Statucie Gminy Mi³oradz stanowi¹cym za³¹cznik do
Uchwa³y Nr XVI/76/96 Rady Gminy Mi³oradz z dnia 29
stycznia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mi³oradz wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Po Czêci VI wprowadza siê Czêæ VII w brzmieniu:
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.

UCHWA£A Nr 279/XXXIII/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

§ 113
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z Sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym Przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 114
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê ich obs³ug¹ w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 115
1. Z dokumentów wymienionych w § 113 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi lub je
kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie W Urzêdzie Gminy i w obecnoci
pracownika Urzêdu Gminy.
§ 116
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 113 ust. 1 oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki  5 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  5 z³ za stronê.
§ 117
Uprawnienia okrelone w § 136-139 nie znajduj¹ zastosowania:

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Nowym
Dworze Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. 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 88, poz.
985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45;
poz. 497) uchwala siê co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta i Gminy stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1*
do Uchwa³y Nr 113/XVII/96 Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdañskim z dnia 27 lutego 1996 r. wprowadza
siê zmiany:
1. W rozdziale 2 w § 13 dodaje siê punkty 3, 4 i 5 w
brzmieniu:
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
4. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o
dzia³alnoci Rady i jej komisji oraz Zarz¹du, wstêpu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji.
5. Okrela siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich:
1. obywatel ma prawo przegl¹dania dokumentów
wynikaj¹cych wykonywania zadañ publicznych,
w tym protokó³ów z posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Miejskiej,
2. wgl¹d w dokumenty odbywa siê w obecnoci
w³aciwego pracownika w godzinach pracy
Urzêdu.
3. obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki z dokumentów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych,
4. prawo przegl¹dania oraz sporz¹dzanie odpisów, notatek nie mo¿e naruszaæ ustaw szczególnych w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883 ze zm.) oraz spraw okrelonych w
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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2. W § 27 skrela siê pkt 3.
3. W za³¹czniku Nr 5 do Statutu Miasta i Gminy skrela
siê pkt 11, 14 i 15.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

179
UCHWA£A Nr XXVIII/156/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 26 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej zmiany Statutu
Gminy Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXVII/147/2001 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Morzeszczyn wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w § 1 ust. 2 w miejsce zapisu:
8. Uchwa³y organów Gminy udostêpnia siê niezw³ocznie po ich og³oszeniu.
wprowadza siê zapis w brzmieniu:
8. Uchwa³y organów Gminy udostêpnia siê niezw³ocznie po ich uchwaleniu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Talaga

180
UCHWA£A Nr XL/588/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Partyzantów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74, 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. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska Rumi uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi obejmuj¹cy obszar po³o¿ony
w rejonie ul. Partyzantów
2. Granice terenu objêtego niniejszym planem obejmuj¹
obszar ok. 49 ha, po³o¿ony w obrêbie geod. nr 3, przedstawiony na za³¹czniku graficznym (za³. nr 1)- w skali
1:1000, stanowi¹cym integraln¹ czêæ uchwa³y.
3. Dla obszaru objêtego planem nie ustala siê zakresu
zawartego w pkt 9 § 3 Uchwa³y Nr XVII/162/99 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 25 listopada 1999 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu tj. granic obszarów zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ogólnej budynków (tj. suma powierzchni ich kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów)
do powierzchni terenu,
2) us³ugi wbudowane  us³ugi zlokalizowane w czêci
budynku mieszkalnego, nieuci¹¿liwe, stanowi¹ce
funkcjê uzupe³niaj¹c¹ dla funkcji podstawowej 
mieszkaniowej, pod warunkiem, ¿e nie zajmuj¹ wiêcej jak 0,50 powierzchni u¿ytkowej budynku,
3) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi typu handel detaliczny,
z wyj¹tkiem handlu samochodami i motocyklami,
us³ugi krawieckie, naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, hotele i restauracje, us³ugi gastronomiczne bez dzia³alnoci rozrywkowej, agencje turystyczne, us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne, porednictwa finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem oraz popraw¹
kondycji fizycznej, us³ugi w zakresie prania, czyszczenia, sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi wiadczone w gospodarstwach domowych, us³ugi administracyjne np. przedstawicielstwa
i administracja jednostek gospodarczych produkcyjnych i us³ugowych prowadz¹ce dzia³alnoæ w pomieszczeniach typu biurowego lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
4) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie
budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury  szczytu (bez masztów od-
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gromnikowych, anten i kominów); ograniczenie wysokoci nie dotyczy akcentów architektonicznych 
dominant,
linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona na
rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (zespo³u budynków), przy czym nie mniej ni¿ 60%
pow. rzutu elewacji frontowej musi tworzyæ liniê zabudowy; okrelone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów;
dopuszcza siê wykraczanie fragmentów zabudowy
bêd¹cych gara¿ami wbudowanymi lub dobudowanymi poza ustalone linie zabudowy,
teren publiczny  teren wyznaczony ustaleniami planu, którego u¿ytkowanie i zagospodarowanie winno
zapewniæ ogólnodostêpnoæ, a realizowane na jego obszarze funkcje musz¹ byæ funkcjami u¿ytecznoci publicznej,
zabudowa szeregowa  jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa lub zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa realizowana jako zespó³ budynków charakteryzuj¹cy siê
powtarzalnoci¹ modu³ów zabudowy w zakresie bry³y
budynku (w tym bry³y dachu), rozwi¹zañ materia³owych
i kolorystycznych elewacji oraz pokrycia dachów, rodzaju ogrodzeñ od strony ulicy lub terenów publicznych,
rodzaju i usytuowania os³on lub pomieszczeñ na pojemniki na mieci, usytuowania zabudowy wzglêdem
siebie i wzglêdem linii zabudowy ; powtarzalnoæ zabudowy nie jest wymagana dla skrajnych modu³ów zespo³u oraz w wypadku, gdy zró¿nicowanie elewacji jest
wynikiem wpisania budynku -zespo³u budynków w teren,
kalenica g³ówna dachu  zasadnicza, g³ówna, najd³u¿sza kalenica dachu bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki
spadku; przy czym je¿eli budynek ma wiêcej ni¿ jedn¹
kalenicê o tej samej d³ugoci, za g³ówn¹ przyjmuje siê
najwy¿sz¹ z nich,
linia podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki budowlane 
lina na rysunku planu pokazuj¹ca zasady podzia³u terenu, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora.
§3

1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 53 (od 1
do 53) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz na 37 (od 01 do 037) terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami cyfrowo- literowymi.
2. Pó³nocna czêæ obszaru planu znajduje siê w granicach
zewnêtrznego terenu strefy ochrony poredniej ujêcia
wody Reda II, dla którego obowi¹zuj¹. nastêpuj¹ce zakazy:
1) wprowadzania cieków do ziemi i wód powierzchniowych,
2) przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych,
3) wydobywania kopalin,
4) lokalizowania ferm hodowlanych i zak³adów przemys³owych,
5) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
6) budowy magazynów produktów ropopochodnych,
toksycznych surowców, substancji chemicznych
oraz lokalizowania ruroci¹gów dla ich transportu
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7) lokalizowania nowych ujêæ wody,
8) mycia pojazdów mechanicznych,
9) urz¹dzania parkingów,
10) lokalizowania osiedli mieszkaniowych.
Granice terenu objêtego stref¹ pokazano na rysunku
planu.
3. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne w obszarze planu, nale¿y ka¿dorazowo projekt budowlany poprzedziæ sporz¹dzeniem odpowiedniego
opracowania ustalaj¹cego geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (zgodnie z Rozp. Min.
Spraw Wewn. i Administracji z dnia 24.09.1998 r. 
Dz. U. Nr 126, poz. 839).
4. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu
1. MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej,
dopuszcza siê sytuowanie altan ogrodowych oraz gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych
funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu;
podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora
intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, ustawienie kalenicowe-równolegle do dróg 015KD  ul. Godzikowa i do 016KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
wzd³u¿ ulicy Torfowej w zagospodarowaniu uwzglêdniæ pas projektowanej zieleni wysokiej, jak na rysunku
planu
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
2. MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej,
dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania za-
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budowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora;
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
3. MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
równolegle do ulic B³awatkowej, Nagietkowej
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
4.MN/U
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej; zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej, z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych; dopuszcza siê sy-
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tuowanie us³ug nieuci¹¿liwych bez funkcji mieszkaniowej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora;
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Nagietkowej,
Konwaliowej- zale¿nie od po³o¿enia budynku
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
5. MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora;
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia jak dla zabudowy istniej¹cej przy ul. Konwaliowej, kalenica równolegle do ulicy Konwaliowej
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
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Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
6.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora;
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia od 30°-45°
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4; dojazdy do
nowo wydzielonych dzia³ek od strony ul. Irysowej 
009KD oraz dojazdu 011KD
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
7.MN/U
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych; dopuszcza siê sytuowanie us³ug nieuci¹¿liwych bez funkcji mieszkaniowej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,90
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Irysowej 009KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
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W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
8U/MN
2. Funkcja
Teren zabudowy us³ugowej nieuci¹¿liwej, z dopuszczeniem towarzysz¹cej funkcji mieszkaniowej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu;
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,90
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Makowej 014KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
9MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Irysowej 009KD
lub Narcyzowej 008KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
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W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
10.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,wolno
stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu;
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Narcyzowej
008KD,Ró¿anej 002KD lub Partyzantów 001KZ w zale¿noci od po³o¿enia budynku
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
11.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
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g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Ró¿anej 002KD
lub Fio³kowej 003KD
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
12. U/MN
2. Funkcja
Teren zabudowy us³ugowej nieuci¹¿liwej, dzia³alnoci
gospodarczej us³ugowo-handlowo-produkcyjnej nieuci¹¿liwej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane; pod warunkiem, ¿e linia podzia³u jest prostopad³a do ul. Warzywnej, a pow. dzia³ki nowo wydzielonej nie mniejsza
ni¿ 650 m2
Intensywnoæ zabudowy do 0,90
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Warzywnej
020KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4; dojazdy od
strony ul. Warzywnej 020KD i ci¹gu pieszo-jezdnego
022 KX, dopuszcza siê jeden wjazd na teren  w pó³nocnej czêci od strony ul. Dywizji Wojska Polskiego 
do czasu realizacji wêz³a ul. Dywizji Wojska Polskiego
z Drog¹ Czerwon¹,
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia Do czasu realizacji docelowego skrzy¿owania ul. Partyzantów z ul. Dywizji Wojska Polskiego
dopuszcza siê zagospodarowanie po³udniowej czêci
dz. 124/2 (w liniach rozgraniczaj¹cych projektowanego docelowego skrzy¿owania ul. Partyzantów z Dywizji Wojska Polskiego) zieleni¹ nisk¹ lub przeznaczenie
na parking towarzysz¹cy funkcji podstawowej terenu
12U/MN
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
2. Funkcja

13. U/MN
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Teren istniej¹cej zabudowy us³ugowej, nieuci¹¿liwej, z
dopuszczeniem funkcji  mieszkaniowej jednorodzinnej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane  jak w stanie istniej¹cym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,90
Wysokoæ zabudowy  do 12 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia jak dla istniej¹cej zabudowy
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4; dojazdy od
strony ul. Warzywnej 020KD i ci¹gu pieszo-jezdnego
022KX
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
14. U/MN
2. Funkcja
Teren zabudowy us³ugowej, nieuci¹¿liwej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako towarzysz¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê inny podzia³ na dzia³ki
pod warunkiem, ¿e linie podzia³u s¹ prostopad³e do
ul. Warzywnej, a powierzchnia nowo wydzielonych
dzia³ek nie mniejsza ni¿ 650 m2
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,90
Wysokoæ zabudowy  do 12 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Warzywnej
020KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4, dojazdy od
strony ul. Warzywnej 020KD
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ mi-
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nimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
15. MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej lub bliniaczej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia jak w zabudowie istniej¹cej s¹siedniej, po³o¿enie kalenicy g³ównej
budynku jak dla zabudowy istniej¹cej s¹siedniej
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
W wypadku sytuowania zabudowy bliniaczej obowi¹zuje sporz¹dzenie wspólnego projektu budowlanego
dla obu dzia³ek, dla zabudowy bliniaczej dopuszcza
siê usytuowanie budynków na granicy dzia³ek
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
16.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej lub bliniaczej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,90
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Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia jak w zabudowie istniej¹cej s¹siedniej°, po³o¿enie kalenicy g³ównej
jak dla zabudowy istniej¹cej s¹siedniej
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
W wypadku sytuowania zabudowy bliniaczej obowi¹zuje sporz¹dzenie wspólnego projektu budowlanego
dla obu dzia³ek, dla zabudowy bliniaczej dopuszcza
siê usytuowanie budynków na granicy dzia³ek
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
17. MN
2. Funkcja
Teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z obecnym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy, rodzaj dachu i po³o¿enie kalenicy g³ównej dostosowane do zabudowy istniej¹cej
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
18.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
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Podzia³ na dzia³ki budowlane -zgodnie z obecnym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia jak w zabudowie s¹siedniej istniej¹cej
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
19.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Irysowej 009KD
lub Narcyzowej 008KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
20.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
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Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z obecnym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Irysowej 009KD
lub Narcyzowej 008KD
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
21.U/MN
2. Funkcja
Teren zabudowy us³ugowej nieuci¹¿liwej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
dla potrzeb jednego inwestora
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Irysowej 009KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
22.ZP
2. Funkcja
Teren zieleni publicznej, miejskiej o charakterze parkowym, bez zabudowy
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
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5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
Wzd³u¿ istniej¹cego rowu w zagospodarowaniu uwzglêdniæ pas zieleni wysokiej adekwatnej siedliskowo i
geograficznie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Teren publiczny
1. Oznaczenie terenu
23. U/MN
2. Funkcja
Teren zabudowy us³ugowej, nieuci¹¿liwej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej towarzysz¹cej funkcji podstawowej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Makowej 014KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
24.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Konwaliowej
012KD lub dojazdu-Gerberowej-010KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
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5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
25.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane-zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Konwaliowej
012KD lub Nagietkowej 013KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
26.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Makowej 014KD
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
27.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Makowej 014KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
28.RO/MN
2. Funkcja
Teren upraw ogrodniczych z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
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Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Torfowej 017KD
lub Makowej 014KD
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Istniej¹ca zieleñ wysoka do zachowania i ochrony
Wzd³u¿ ulicy Torfowej w miejscu wskazanym na rysunku planu w zagospodarowaniu uwzglêdniæ pas zieleni
wysokiej
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
29.US
2. Funkcja
Teren osiedlowych us³ug sportu i rekreacji z zieleni¹
towarzysz¹c¹  boiska sportowe, place zabaw, miejsce wypoczynku doros³ych; dopuszcza siê sytuowanie obiektów ma³ej architektury, niewielkich obiektów
kubaturowych zwi¹zanych z funkcja podstawow¹ np.
magazynków na sprzêt, niewielkiej wietlicy-klubu osiedlowego, zaplecza sanitarno-szatniowego dla funkcji
sportowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane
Wysokoæ zabudowy kubaturowej- do 7 m, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°45°
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 70% powierzchni dzia³ki na zieleñ i powierzchnie przyrodniczo czynne
Wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu wymagany pas
wielowarstwowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
wzd³u¿ pó³nocnej granicy- wymagana zieleñ wysoka
Realizacjê zabudowy poprzedziæ badaniami gruntowowodnymi
7. Inne ustalenia
Teren publiczny
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
30.MN/U
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych lub
nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
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3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Nagietkowej
013KD lub Krokusowej 007KD, dojazdu 019KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Wzd³u¿ istniej¹cych rowów w miejscach wskazanych
na rysunku planu wymagane urz¹dzenie pasa zieleni
wielowarstwowej o funkcji izolacyjno-krajobrazowej
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
Wzd³u¿ ul. Torfowej w zagospodarowaniu uwzglêdniæ
pas zieleni wysokiej
7. Inne ustalenia
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
31.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Nagietkowej
013KD lub Konwaliowej 012KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
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Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
32.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym lub wg zasad pokazanych na rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Konwaliowej
013KD lub Gerberowej 010KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej, rodzaj dachu i po³o¿enie kalenicy dostosowane do rozbudowywanego
obiektu
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
33.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej, z dopuszczeniem zabudowy bliniaczej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Gerberowej
010KD lub Irysowej 009KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
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6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej, rodzaj dachu i po³o¿enie kalenicy dostosowane do rozbudowywanego
obiektu
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
34. ZP
2. Funkcja
Teren zieleni publicznej, parkowej, bez zabudowy
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane ----4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
7. Inne ustalenia
Teren publiczny
1. Oznaczenie terenu
35.ZP
2. Funkcja
Teren zieleni publicznej, parkowej, bez zabudowy
Dopuszcza siê przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowegoWymagane urz¹dzenie terenu zieleni¹ wielowarstwow¹
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
W zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cych
sieci kanalizacyjnych
Teren publiczny
1. Oznaczenie terenu
36.MN/U
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej, z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
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Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
37.ZP
2. Funkcja
Teren zieleni parkowej, bez zabudowy
Dopuszcza siê sytuowanie sieci infrastruktury technicznej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
W zagospodarowaniu uwzglêdniæ istniej¹ce sieci kanalizacyjne
Teren publiczny
1. Oznaczenie terenu
38.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym oraz wg zasad pokazanych na
rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Ró¿anej 002KD,
Fio³kowej 003KD lub Przyrzecznej 005KD, w zale¿noci
od po³o¿enia budynku
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
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6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
39.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym oraz wed³ug zasad pokazanych
na rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Fio³kowej
003KD lub Ogrodowej 004KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Do czasu realizacji wêz³a drogowego ul. Dywizji Wojska Polskiego i Drogi Czerwonej dopuszcza siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ usytuowan¹ bli¿ej ni¿ linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu, jednak¿e bez prawa jej rozbudowy, nadbudowy
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
40.KS/MN
2. Funkcja
Teren rezerwy komunikacyjnej na projektowane rozwi¹zania drogowe skrzy¿owania ul. Dywizji Wojska Polskiego i Drogi Czerwonej, dopuszcza siê tymczasowo
zabudowê istniej¹c¹ mieszkaniow¹ i gospodarcz¹ towarzysz¹c¹
Nie dopuszcza siê realizacji nowej zabudowy
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4 dojazdy od
strony ul. Przyrzecznej 005KD i do czasu realizacji docelowego uk³adu komunikacyjnego od ci¹gu pieszojezdnego 036KX
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
7. Inne ustalenia
1. Oznaczenie terenu
41. KS/MN
2. Funkcja
Teren rezerwy komunikacyjnej na projektowane rozwi¹zania drogowe skrzy¿owania ul. Dywizji Wojska Polskiego i Drogi Czerwonej, dopuszcza siê tymczasowo
zabudowê istniej¹c¹ mieszkaniow¹ i gospodarcz¹ towarzysz¹c¹
Nie dopuszcza siê realizacji nowej zabudowy
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4 dojazdy od
strony ul. Przyrzecznej 005KD i do czasu realizacji docelowego uk³adu komunikacyjnego od ci¹gu pieszojezdnego 036KX
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
7. Inne ustalenia
1. Oznaczenie terenu
42.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
Dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych obszar planu
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Ró¿anej 002KD
lub Przyrzecznej 005KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
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Rejon lokalizacji proj. separatora pokazano na rysunku
planu
1. Oznaczenie terenu
43.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym; dopuszcza siê wydzielenie nowej dz. budowlanej pod warunkiem, ¿e jej powierzchnia nie bêdzie mniejsza ni¿ 400 m2
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
44.ZI
2. Funkcja
Teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej wokó³ istniej¹cej przepompowni cieków, bez zabudowy
Dopuszcza siê sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
Teren w granicach terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Reda II, przebieg granicy
pokazano na rysunku planu, zasady zagospodarowania wg § 2 ust. 2 uchwa³y
Wymagane urz¹dzenie terenu zieleni¹ wielowarstwow¹
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Teren publiczny
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1. Oznaczenie terenu
45.NO
2. Funkcja
Teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  istniej¹ca
przepompownia cieków z zieleni¹ towarzysz¹c¹; dopuszcza siê sytuowanie obiektów zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹ terenu
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 30% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
1. Oznaczenie terenu
46.U/P
2. Funkcja
Teren zabudowy us³ugowo-produkcyjnej, bez funkcji
mieszkaniowej towarzysz¹cej, wyklucza siê sytuowanie obiektów, funkcji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi lub mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y oraz zabudowy gospodarczej jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,90
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, formy dachu nie ustala
siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 10% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
W miejscu wskazanym na rysunku planu w zagospodarowaniu uwzglêdniæ pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej
7. Inne ustalenia
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
1. Oznaczenie terenu
47.U/P
2. Funkcja
Teren zabudowy us³ugowo-produkcyjnej, bez funkcji
mieszkaniowej towarzysz¹cej, wyklucza siê sytuowanie obiektów, funkcji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi lub mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska

3.

4.
5.
6.

7.
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Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y oraz zabudowy gospodarczej jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane  wg zasad pokazanych
na rysunku planu
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,90
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, formy dachu nie ustala
siê
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 10% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
W miejscu wskazanym na rysunku planu w zagospodarowaniu uwzglêdniæ pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
Inne ustalenia
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia

1. Oznaczenie terenu
48.MN, 49MN, 50MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
Dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z istniej¹cym podzia³em geodezyjnym
Intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
Wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Krokusowej
007KD lub Konwaliowej 012KD
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 20% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
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1. Oznaczenie terenu
51RO
2. Funkcja
Teren upraw ogrodniczych i rolnych, bez zabudowy
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
Teren w granicach terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Reda II, przebieg granicy
pokazano na rysunku planu, zasady zagospodarowania wg § 2 ust. 2 uchwa³y
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
1. Oznaczenie terenu
52.RP
2. Funkcja
Teren upraw rolnych, dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy siedliskowej oraz gospodarczej funkcjonuj¹cej na potrzeby rolnictwa, bez nowej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i obiektów infrastruktury technicznej (np. przepompownie, separatory itp.)
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
Zasad podzia³u gruntów rolnych nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4; docelowo
dojazdy od ul. Torfowej 017KD, proj. 018KD i ci¹gu pieszo-jezdnego 037KX
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
Teren w granicach terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Reda II, przebieg granicy
pokazano na rysunku planu, zasady zagospodarowania wg § 2 ust. 2 uchwa³y
Istniej¹ca zieleñ wysoka do zachowania i ochrony
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Istniej¹ce siedlisko usytuowane poza lini¹ zabudowy
nieprzekraczaln¹ adaptowane jedynie do czasu realizacji wêz³a drogowego Drogi Czerwonej, bez prawa
rozbudowy, dobudowy, nadbudowy
Przez teren przebiegaj¹ napowietrzne sieci elektroenergetyczne wysokich napiêæ ze stref¹  zakazem zabudowy mieszkaniowej
1. Oznaczenie terenu
53.RO
2. Funkcja
Teren upraw ogrodniczych, rolnych, bez zabudowy;
adaptuje siê istniej¹ce siedliska rolnicze
Dopuszcza siê sytuowanie w ramach siedliska budynków gospodarczych oraz gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
Dopuszcza siê sytuowanie obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej
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3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
W zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu dzia³ki siedliskowej zapewniæ minimum 30% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
Wzd³u¿ ul. Torfowej w zagospodarowaniu uwzglêdniæ
pas zieleni wysokiej
Teren w granicach terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Reda II, przebieg granicy
pokazano na rysunku planu, zasady zagospodarowania wg § 2 ust. 2 uchwa³y
Zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny wskazany na rysunku planu
7. Inne ustalenia
Realizacjê zabudowy poprzedziæ ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia
Rejon lokalizacji proj. przepompowni pokazano na rysunku planu
1. Oznaczenie terenu
54. EE, 55.EE
2. Funkcja
Teren infrastruktury technicznej- stacji transformatorowej 15/0,4kV
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
Zabudowa zgodnie z wymogami technicznymi
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Dojazd do terenu 55EE od strony ciagu pieszo-jezdnego 022KX (ulica Warzywna)
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego
7. Inne ustalenia
Dopuszcza siê sytuowanie obiektu stacji w odleg³oci
1,5 m od granicy dzia³ki
§4
Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹ce i projektowane ulice.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych,
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu
001.KZ
2. Funkcja  ulica zbiorcza, powiatowa  istn. ul. Partyzantów
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  min. 20,0 m,
W liniach rozgraniczaj¹cych nale¿y zlokalizowaæ jezdniê g³ówn¹, jezdnie zbiorcze, (w celu ograniczenia liczby zjazdów), dwustronne chodniki i cie¿ki rowerowe
oraz wydzielone miejsca postojowe. Parkowanie dopuszcza siê wy³¹cznie w wydzielonych miejscach. Prawo wykonywania nowych zjazdów bezporednich
ograniczone. Dojazdy do nowej zabudowy nale¿y,
w miarê mo¿liwoci, przewidzieæ od ulic osiedlowych
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(KD). Skrzy¿owanie z ul. I Dywizji WP (droga powiatowa), skanalizowane  na warunkach zarz¹dcy. Minimalna odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni  10,0 m.
Wskazane wykonanie koncepcji ulicy Partyzantów
przed dalszym zainwestowaniem przyleg³ych terenów
mieszkaniowych
1. Oznaczenie terenu
002.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ul. Ró¿ana
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa. Parkowanie wy³¹cznie na terenie posesji, nie dopuszcza siê parkowania na jezdni. Dopuszcza siê zastosowanie elementów
uspokojenia ruchu. Dopuszcza siê wjazdy indywidualne do posesji. Skrzy¿owanie z ul. Partyzantów  na
warunkach zarz¹dcy drogi. Skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
003.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ul. Fio³kowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m. Dopuszcza siê tradycyjny przekrój (jezdnia, dwustronny
chodnik, cie¿ki rowerowe) lub zagospodarowanie ulicy jak w strefie zamieszkania (bez wydzielonych konstrukcyjnie elementów pasa drogowego). Parkowanie
na terenie posesji. W przypadku, gdy w wyniku opracowañ projektowych oka¿e siê to mo¿liwe  dopuszcza siê parkowanie w pasie drogowym. Od strony ul.
Partyzantów ulica Fio³kowa zakoñczona placem do zawracania  bez powi¹zania. Skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ nowej
zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
004.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ul. Ogrodowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m. Dopuszcza siê tradycyjny przekrój (jezdnia, dwustronny
chodnik, cie¿ki rowerowe) lub zagospodarowanie ulicy jak w strefie zamieszkania (bez wydzielonych konstrukcyjnie elementów pasa drogowego). Parkowanie
na terenie posesji. W przypadku, gdy w wyniku opracowañ projektowych oka¿e siê to mo¿liwe-dopuszcza
siê parkowanie w pasie drogowym. Docelowo  bez
powi¹zania z ul. I Dywizji WP. Skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ nowej
zabudowy od krawêdzi jezdni  6.0 m.
Dopuszcza siê wykonanie tymczasowego skrzy¿owania ul. Ogrodowej z ul. I Dywizji WP do czasu wykonania wêz³a z drog¹ Czerwon¹.
1. Oznaczenie terenu
005.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Przyrzeczna
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m. Dopuszcza siê tradycyjny przekrój (jezdnia, dwustronny
chodnik, cie¿ki rowerowe) lub zagospodarowanie ulicy jak w strefie zamieszkania (bez wydzielonych konstrukcyjnie elementów pasa drogowego). Parkowanie
na terenie posesji. W przypadku, gdy w wyniku opracowañ projektowych oka¿e siê to mo¿liwe  dopusz-
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cza siê parkowanie w pasie drogowym. Bez powi¹zania z ul. I Dywizji WP. Skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
006.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Makowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m. Dopuszcza siê tradycyjny przekrój (jezdnia, jednostronny
chodnik, jednostronna cie¿ka rowerowa), lub zagospodarowanie ulicy jak w strefie zamieszkania (bez
wydzielonych konstrukcyjnie elementów pasa drogowego). Parkowanie na terenie posesji. W przypadku,
gdy w wyniku opracowañ projektowych oka¿e siê to
mo¿liwe-dopuszcza siê parkowanie w pasie drogowym. Minimalna odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
007.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Krokusowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna 12,015,0 m, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa. Parkowanie wy³¹cznie na terenie posesji, nie dopuszcza
siê parkowania na jezdni za wyj¹tkiem miejsc wydzielonych na odcinku o szerokoci 15,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych. Zalecane elementy uspokojenia ruchu.
Dopuszcza siê wjazdy indywidualne do posesji. Skrzy¿owania z ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ
nowej zabudowy od krawêdzi jezdni  6.0 m.
1. Oznaczenie terenu
008.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Narcyzowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m z przewê¿eniem na wysokoci dzia³ki 131/5 do 8,0 m, zakoñczona zatokami do zawracania, bez powi¹zania z ul. Partyzantów i z Krokusow¹ Dopuszcza siê tradycyjny przekrój (jezdnia, dwustronny chodnik, cie¿ki rowerowe)
lub zagospodarowanie ulicy jak w strefie zamieszkania (bez wydzielonych konstrukcyjnie elementów pasa
drogowego). Parkowanie na terenie posesji. W przypadku, gdy w wyniku opracowañ projektowych oka¿e
siê to mo¿liwe-dopuszcza siê parkowanie w pasie drogowym. Dojazd wy³¹cznie od ul. Makowej. Od strony
ul. Partyzantów i Krokusowej bez powi¹zañ  zakoñczona placami do zawracania. Skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
009.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Irysowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna 12,015,0-20,0 m, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa.
Parkowanie wy³¹cznie na terenie posesji, nie dopuszcza siê parkowania na jezdni za wyj¹tkiem miejsc wydzielonych na odcinku przyleg³ym do terenów przeznaczonych na dzia³alnoæ us³ugow¹. Dopuszcza siê
elementy uspokojenia ruchu. Dopuszcza siê wjazdy
indywidualne do posesji. Skrzy¿owania z ulic¹ Partyzantów  na warunkach zarz¹dcy drogi, skrzy¿owania
z ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni  6.0 m.
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1. Oznaczenie terenu
010.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Gerberowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m. Dopuszcza siê tradycyjny przekrój (jezdnia, dwustronny
chodnik, cie¿ki rowerowe), lub zagospodarowanie
ulicy jak w strefie zamieszkania (bez wydzielonych konstrukcyjnie elementów pasa drogowego). Parkowanie
na terenie posesji. W przypadku, gdy w wyniku opracowañ projektowych oka¿e siê to mo¿liwe-dopuszcza
siê parkowanie w pasie drogowym. Skrzy¿owanie z
ulic¹ 007.KD Krokusow¹  proste. Minimalna odleg³oæ
nowej zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
 dopuszcza siê zawê¿enie linii rozgraniczaj¹cych na
fragmencie do 8 m  jak na rysunku planu
1. Oznaczenie terenu
011.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m, zakoñczona placem do zawracania. Dopuszcza siê parametry jak dla ci¹gu pieszo-jezdnego. Skrzy¿owanie z
ul. Partyzantów  proste.
1. Oznaczenie terenu
012.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Konwaliowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15,0 m, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa. Parkowanie wy³¹cznie na terenie posesji, nie dopuszcza siê parkowania na jezdni. Dopuszcza siê elementy uspokojenia ruchu. Dopuszcza siê wjazdy indywidualne do posesji.
Skrzy¿owanie z ul. Partyzantów  na warunkach zarz¹dcy drogi. Skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
013.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Nagietkowa i
B³awatkowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m. Dopuszcza siê tradycyjny przekrój (jezdnia, dwustronny
chodnik, cie¿ki rowerowe) lub zagospodarowanie ulicy jak w strefie zamieszkania (bez wydzielonych konstrukcyjnie elementów pasa drogowego). Parkowanie
na terenie posesji. W przypadku, gdy w wyniku opracowañ projektowych oka¿e siê to mo¿liwe  dopuszcza siê parkowanie w pasie drogowym. Ulica B³awatkowa bez powi¹zania z ul. Makow¹. Od strony ul. Makowej zakoñczona placem do zawracania (w przypadku braku mo¿liwoci zaprojektowania normatywnego
placu  dopuszcza siê rozwi¹zanie nienormatywne).
Skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni
 6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
014.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Makowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna  10,015,0-20,0-24,0 m zgodnie z rysunkiem planu, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa. Parkowanie wy³¹cznie
na terenie posesji, nie dopuszcza siê parkowania na
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jezdni za wyj¹tkiem miejsc wydzielonych na odcinku
przyleg³ym do terenów przeznaczonych na dzia³alnoæ
us³ugow¹. Dopuszcza siê elementy uspokojenia ruchu.
Dopuszcza siê wjazdy indywidualne do posesji. Skrzy¿owania z ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ
nowej zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
015.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Godzikowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15,0 m, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa. Parkowanie wy³¹cznie na terenie posesji, nie dopuszcza siê parkowania na jezdni. Dopuszcza siê elementy uspokojenia ruchu. Dopuszcza siê wjazdy indywidualne do posesji.
Skrzy¿owanie z ul. Partyzantów  na warunkach zarz¹dcy drogi. Skrzy¿owania z ulic¹ Makow¹ 014.KD  proste. Minimalna odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni  6,0 m.
1. Oznaczenie terenu
016.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m, zakoñczona placem do zawracania. Dopuszcza siê parametry jak dla ci¹gu pieszo-jezdnego. Skrzy¿owanie z
ul. Makow¹  proste.
1. Oznaczenie terenu
017.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Torfowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15,0 m, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa. Tymczasowo  ze
wzglêdu na niski stopieñ zainwestowania  dopuszcza
siê chodnik jednostronny. Parkowanie wy³¹cznie na
terenie posesji, nie dopuszcza siê parkowania na jezdni. Dopuszcza siê wjazdy indywidualne do posesji, nale¿y jednak d¹¿yæ do ograniczenia ich liczby (projektuj¹c jeden wspólny dojazd na granicy dwóch posesji).
Skrzy¿owanie z ul. Partyzantów  na warunkach zarz¹dcy drogi. Skrzy¿owania z ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni  10,0 m.
Wskazany pas zadrzewieñ projektowany w liniach rozgraniczaj¹cych lub w terenach bezporednio przyleg³ych.
1. Oznaczenie terenu
018.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15,0 m, Jednostronny chodnik (od strony zabudowy), cie¿ka rowerowa (od strony cieku wodnego). Parkowanie wy³¹cznie na terenie posesji, nie dopuszcza siê parkowania na jezdni. Dopuszcza siê wjazdy indywidualne do
posesji, nale¿y jednak d¹¿yæ do ograniczenia ich liczby (projektuj¹c jeden wspólny dojazd na granicy dwóch
posesji). Ze wzglêdów krajobrazowych zaleca siê pozostawienie otwartego cieku wodnego Skrzy¿owania
z ulicami KD  proste. Minimalna odleg³oæ zabudowy
od krawêdzi jezdni  6,0 m. Istniej¹cy pas zadrzewieñ
od strony pó³nocnej  do zachowania i ochrony.
1. Oznaczenie terenu
2. Funkcja  ulica dojazdowa

019.KD
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3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15,0 m, zakoñczona placem do zawracania. Dopuszcza siê parametry jak dla ci¹gu pieszo-jezdnego. Skrzy¿owanie z
ul. Torfow¹  proste.
1. Oznaczenie terenu
020.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa  istn. ulica Warzywna
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe ulica
dojazdowa, w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, bez powi¹zania z ul. Partyzantów, linie zabudowy jak na rysunku planu; dopuszcza siê indywidualne zjazdy do posesji
1. Oznaczenie terenu
021.KD
2. Funkcja  ulica dojazdowa
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe tymczasowa ulica dojazdowa stanowi¹ca przed³u¿enie
ul.Ogrodowej 004.KD do ul. I Dywizji WP. Dopuszcza
siê tymczasowe skrzy¿owanie ul. Ogrodowej z ul. I
Dywizji WP. Po wybudowaniu wêz³a Drogi Czerwonej
 skrzy¿owanie zostanie zlikwidowane.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  15,0 m.
Parametry takie jak dla ul. Ogrodowej.
1. Oznaczenie terenu
022.KX
2. Funkcja  ci¹g pieszo-jezdny  fragment ulicy Warzywnej
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8,0 m
 ci¹g stanowi¹cy dojazdy do kilku posesji oraz do terenu stacji trafo 55EE
 parkowanie zabronione
 bez powi¹zania dla ruchu samochodów z ulic¹ Partyzantów
1. Oznaczenie terenu
023.KX, 024.KX
2. Funkcja  ci¹gi piesze
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,0 m. Chodnik ze cie¿k¹ rowerow¹. Zakaz wykonywania dojazdów do posesji.
1. Oznaczenie terenu
025. KX, 026.KX
2. Funkcja  ci¹gi pieszo-jezdne
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
ci¹gi stanowi¹ce dojazdy do kilku posesji o szerokociach w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu. Parkowanie zabronione.
1. Oznaczenie terenu
027.KX, 028.KX, 029.KX, 030.KX, 031.KX, 032.KX,
033.KX
2. Funkcja  ci¹gi piesze
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,0 m. Chodnik ze cie¿k¹ rowerow¹. Zakaz wykonywania dojazdów do posesji.
1. Oznaczenie terenu
034.KX, 035KX
2. Funkcja  ci¹gi pieszo-jezdne
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
ci¹gi stanowi¹ce dojazdy do kilku posesji o szerokociach w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu. Parkowanie zabronione.

1. Oznaczenie terenu
036.KX
2. Funkcja ci¹g pieszy
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
tymczasowy ci¹g pieszy jako dojcie do ul. I Dywizji WP
po wybudowaniu wêz³a Drogi Czerwonej  do likwidacji. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,0 m. Chodnik ze cie¿k¹ rowerow¹. Dopuszcza siê tymczasowodo czasu realizacji skrzy¿owania z Drog¹ Czerwon¹
dojazdy do posesji zlokalizowanych w rezerwie komunikacyjnej.
1. Oznaczenie terenu
037.KX
2. Funkcja  ci¹g pieszo-jezdny
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
ci¹gi stanowi¹ce dojazdy do kilku posesji o szerokociach w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu. Parkowanie zabronione.
3. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
4. Dopuszcza siê na ulicach dojazdowych (oznaczonych
symbolem KD) wprowadzenie organizacji ruchu oraz
rozwi¹zañ geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego z w³aciwym zarz¹dem dróg.
5. Ustala siê zasady parkowania dla obszaru planu:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- stanowiska postojowe samochodów osobowych dla potrzeb mieszkañców nale¿y realizowaæ na w³asnych
dzia³kach na parkingach lub w gara¿ach w iloci 1mp/
1 mieszkanie  dom,
2) stanowiska postojowe dla u¿ytkowników us³ug  nale¿y realizowaæ w granicach w³asnego terenu na parkingach w iloci 10 mp/1000 m2 pow. u¿. us³ugi; dopuszcza siê sytuowanie czêci miejsc parkingowych
w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy, w bezporednim
s¹siedztwie, o ile sposób organizacji ruchu ulicy dopuszcza takie rozwi¹zanie.
§5
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego, z istn. i projektowanych do rozbudowy
sieci wodoci¹gowych usytuowanych w ulicach; wymagane rozbudowanie sieci magistralnej f 200 w ul.
Dywizji Wojska Polskiego i f 150 w Krokusowej oraz
spiêcie z istniej¹c¹ sieci¹ f 110 w Partyzantów. W ulicach istniej¹cych i projektowanych, w liniach rozgraniczaj¹cych ulic projektowana jest sieæ wodoci¹gowa f 110 i f 90 PE w uk³adach piercieniowych,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez istniej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowê sieci
(kana³y sanitarne f 200 w projektowanych ulicach,
w liniach rozgraniczaj¹cych) i powi¹zanie jej z istn.
uk³adem, przepompowniê cieków PE II (teren
45NO) i dalej kolektorem t³ocznym do oczyszczalni
Dêbogórze. Dodatkowo projektuje siê przepompowniê cieków PS o Q=3,8 m3/h i H=ok. 5,0 m s³.wody, w rejonie ulicy Torfowej w terenie 53.RO. Rejon
lokalizacji pokazano na rysunku planu. Wyklucza siê
stosowanie zbiorników szczelnych na cieki.
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3) odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni dróg,
placów, parkingów poprzez projektowan¹ sieæ kanalizacji deszczowej miejskiej do kolektorów w ul. Dywizji
Wojska Polskiego, w ul. Partyzantów oraz do rowów
poprzez separatory zanieczyszczeñ ropopochodnych.
Rejon lokalizacji separatorów pokazano na rysunku
planu. Wymagana budowa kolektora deszczowego f
0,4 w ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kociuszki i w³¹czenie do istn. kolektora
f 0,8. Projektowane kolektory deszczowe w liniach rozgraniczaj¹cych ulic  f 0,2-0,5. Zachowuje siê wiêkszoæ
istn. rowów melioracyjnych, o ile nie koliduj¹ one z
projektowanym zagospodarowaniem np. ulicami, przejazdami. Istniej¹ce rowy melioracyjne oznaczone na rysunku planu jako rowy do zachowania w zagospodarowaniu terenu nale¿y zachowaæ i zapewniæ utrzymanie ich w sprawnoci. Zakazuje siê zasypywania, zakrywania tych rowów, nie dopuszcza siê sytuowania
ogrodzenia miêdzy dzia³kami w przypadku, gdy granica biegnie rodkiem rowu wskazanego jako rów do
zachowania. Dopuszcza siê odpowiednie powiêkszenie parametrów sieci istniej¹cych melioracji szczegó³owych przy wykorzystaniu ich dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych (w celu przystosowania do
przejêcia i bezpiecznego odprowadzenia dodatkowego przep³ywu ze zwiêkszonego zrzutu wód opadowych). Wody opadowe z terenów biologicznie czynnych (trawniki, zieleñce, kwietniki itp.) z terenów mieszkaniowych i us³ugowych oraz z odwodnienia dachów
 odprowadzane powierzchniowo do gruntu, w granicach w³asnych dzia³ek,
4) zaopatrzenie w ciep³o  z w³asnych, lokalnych kot³owni o niskiej emisji, ewentualnie docelowo z sieci miejskiej,
5) zaopatrzenie w gaz  dla celów bytowych i grzewczych
 z istniej¹cej miejskiej sieci gazowej, usytuowanej w
ulicach, po jej rozbudowie,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie obszaru
planu przez istniej¹ce i projektowane linie redniego i
niskiego napiêcia, g³ównie napowietrzne, usytuowane
w ulicach oraz istn. stacje transformatorowe (T-2595Dywizji, T-4560-Irysowa, T-4559 Makowa, T-4558-Godzikowa, T-2518 Bieruta) i ewentualnie proj. stacjê
transformatorow¹ nas³upow¹ zlokalizowan¹ w zachodniej czêci obszaru planu w rejonie ulic Krokusowa007KD, Torfowa-017KD, Nagietkowa-013KD. Istniej¹ca
nas³upowa stacja T-2595 przewidziana do wymiany i
realizacji jako stacja murowana lub kontenerowa na
terenie 55EE przy ul. Warzywnej; stacja istn. nas³upowa T-2518 przy ul. Ró¿anej przewidziana do zamiany
na murowan¹ lub kontenerow¹ w terenie 54.EE. Dopuszcza siê sytuowanie budynku stacji w odleg³oci
1,5 m od granicy terenu EE. Owietlenie terenu liniami
kablowymi lub napowietrznymi prowadzonymi w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic,
7) telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych sieci usytuowanych w ulicach,
8) gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  w sposób
i miejsce wskazane przez Urz¹d Miejski w Rumi, z zapewnieniem mo¿liwoci segregacji odpadów.
§6
1. Terenami publicznymi (tj. dla realizacji celów publicznych) w obszarze planu s¹ tereny: ulic i dróg lokal-
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nych i dojazdowych oraz ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych, a tak¿e tereny zieleni: 22ZP, 34ZP, 35ZP, 37ZP, 44ZI
oraz teren sportu i rekreacji 29US.
2. Ustala siê dla obszaru planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym:
 w wysokoci 30% dla terenów oznaczonych symbolami: 28.RO/MN, 30MN/U, 7MN/U, 8MN/U,23U/
MN, 14U/MN, 13U/MN, 12U, 36MN/U, 48MN,47U/P.,
46U/P,
 w wysokoci 0% dla pozosta³ych terenów.
§7
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y: za³. nr 1  rysunek planu, na którym ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym linie
rozgraniczaj¹ce ulic, dróg,
3) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki budowlane,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
5) granica terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Reda II,
6) zieleñ wysoka istniej¹ca do zachowania,
7) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu,
8) projektowany pas zieleni wysokiej,
9) istniej¹ca linia energetyczna napowietrzna wysokich napiêæ 110kV wraz ze stref¹,
10) rejon lokalizacji proj. przepompowni cieków,
11) rejon lokalizacji proj. separatorów i podczyszczaczy kanalizacji deszczowej,
12) istn. stacja transformatorowa nas³upowa do wymiany,
13) istn. stacja transformatorowa nas³upowa do adaptacji,
14) istniej¹ce rowy melioracyjne do zachowania w zagospodarowaniu terenu,
15) symbole cyfrowo-literowe  oznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³owe; cyfra oznacza nr kolejny porz¹dkowy od
1 do 55, dla terenów komunikacyjnych ustalono nr
kolejne od 001 do 037; litery  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê, przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu:
a) MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
c) U  teren zabudowy us³ugowej,
d) U/MN  teren zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
e) U/P  tereny zabudowy us³ugowej, produkcyjnej, sk³adowej, dzia³alnoci gospodarczej, bez zabudowy mieszkaniowej,
f) NO- tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznejistniej¹ca przepompownia cieków,
g) EE  tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznejistniej¹ce i proj. stacje transformatorowe,
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h) ZP  teren zieleni parkowej,
i) ZI  tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
j) KS/MN  tereny rezerwy komunikacyjnej z tymczasowym dopuszczeniem istn. zabudowy mieszkaniowej,
k) RO/MN  tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej,
l) RO  teren upraw ogrodniczych bez zabudowy mieszkaniowej,
m) RP  tereny upraw rolnych,
n) KZ  teren ulic zbiorczych,
o) KL  teren ulic lokalnych,
p) KD  teren ulic dojazdowych,
q) KX  teren wydzielonych ci¹gów pieszo-jezdnych lub
pieszych,
oraz za³. nr 2  Ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia
terenu  w skali 1:1000, na którym przedstawiono graficznie ideogram przebiegu sieci in¿ynieryjnych dot. zaopatrzenia w wodê, odprowadzenia cieków i wód
opadowych.
§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Rumi 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 Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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 ogólnego miasta Rumi granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§9
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29
marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16, poz. 116),
wraz z pón. zm.: (Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr XX/
127/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z
1991 r. Nr 16, poz. 122, Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr
VII/49/94 z dnia 24 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z
1994 r. Nr 28, poz. 146, Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr
XXV/210/96 z dnia 28 marca 1996 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z
1996 r. Nr 12, poz. 41) oraz Miejscowy plan szczegó³owy
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ulicy Partyzantów  zatwierdzony Uchwa³¹ MRN w
Rumi Nr XXVI/107/87 z dnia 25 czerwca 1987 r. (Dz. Urz.
WRN w Gdañsku Nr 22, poz. 138).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Rumi
J. ¯urek

181
UCHWA£A Nr XXIX/213/2001
Rady Gminy Zblewo
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Zblewo.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 art. 22 oraz art. 11b
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, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr, 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr
45 poz. 1041) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dotychczasowy rozdzia³ IX Statutu otrzymuje nazwê
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,Komisji i Zarz¹du z nastêpuj¹cymi paragrafami:
§ 70
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
 protoko³y z sesji,
 protoko³y z posiedzeñ komisji Rady,
 protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
 rejestr wniosków i opinii Rady,
 rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 71
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady,Komisji i Zarz¹du
udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy,w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 72
1. Z dokumentów wymienionych w par. 70 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki,odpisy i wyci¹gi w formie pisemnej.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy w asycie pracownika Urzêdu po z³o¿eniu owiadczenia,¿e osoba
przegl¹daj¹ca akta nie udostêpni ¿adnych danych podlegaj¹cych ochronie w opraciu o ustawê o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr 133,poz.883 z 1997r), a
tak¿e chronionych przez inne ustwy.
3. Udostêpnienie dokumentów nastêpuje po z³o¿eniu
wniosku, którego wzór opracuje Zarz¹d Gminy.
4. Przegl¹dane dokumenty nie mog¹ byæ w jakikolwiek
sposób kopiowane, fotografowane czy te¿ nagrywane
na nonikach elektronicznych.
§ 73
Uprawnienia okrelone w par. 70-72 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê,komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw z zakresu administracji publicznej,o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ w art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
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Poz. 181, 182, 183
§2

Dotychczasowy rozdzia³ IX Postanowienia koñcowe
otrzymuje numeracjê X,a paragrafy oznacza siê jako 74,
75, 76.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Puttkammer

182
UCHWA£A Nr XXI/172/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr, 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 1041)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Odcinek drogi krajowej nr 20 przebiegaj¹cej przez miejscowoæ Tuchomie otrzymuje nazwê ul. Jana III Sobieskiego.
§2
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XX/74/87 Gminnej
Rady Narodowej w Tuchomiu z dnia 10 kwietnia 1987 r.
w sprawie nadania nazw ulicom i placom w miejscowoci Tuchomie (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 5, poz. 41) skrela siê tiret pierwszy w brzmieniu ul. Jana Sobieskiego
Biegnie z kierunku Bytowa w kierunku Miastko do skrzy¿owania z szos¹ do Ciemna.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

183
UCHWA£A Nr X/78/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka w obszarze obejmuj¹cym dzia³ki nr: 112/14 i 112/8, po³o¿one w
miejscowoci Przew³oka.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 1041;
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 8, ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z 1996 r., Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141,
poz. 943 i z 1998 r. Nr 106, poz.668) oraz Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412 na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy w Ustce uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustki w obrêbie terenów gminy Ustka, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Ustce Nr I/7/92 z dnia 24 stycznia 1992 r., og³oszonej w
Dz. Urz. Woj. s³upskiego Nr 6, poz. 46 wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
Przeznacza siê obszar dzia³ek nr 112/14 i 112/8, obrêb
Przew³oka, gmina Ustka, o ³¹cznej powierzchni 1.1272
ha, na funkcje pensjonatowo  mieszkaln¹ oraz mieszkaln¹, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka na
funkcjê zieleni parkowej.
2. Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem z u¿ytkowania
rolnego na nierolniczy. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene powierzchniê objêt¹ opracowaniem  tj.
1,1272 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego;
w tym: grunty orne RV  0.281 ha, rola pod zalesienie
RzVI  0.2827 ha, ³¹ki trwa³e V  0.0511 ha, grunty zadrzewione LzVI  0.5124 ha na glebach pochodzenia
mineralnego dla funkcji pensjonatowo  mieszkalnej i
mieszkalnej. Ustala siê rysunek przedmiotowej zmiany planu (rysunek nr 6  plansza podstawowa) za³¹cznikiem do uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w oznaczeniach rysunku planu dla obszaru objêtego zmian¹.
Rozdzia³ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
§2
1. Ustala siê funkcjê pensjonatowo  mieszkaln¹ oraz
mieszkaln¹ z przeznaczeniem podstawowym obszaru
objêtego zmian¹ planu zgodnie z za³¹cznikiem wymienionym w ust. 2 § 1.
2. W obszarze przeznaczenia podstawowego dopuszcza
siê, ponad to, lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej,
b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do prawid³owego dzia³ania b¹d eksploatacji obiektów przeznaczenia podstawowego,
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c) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej w pasach
drogowych.
Rozdzia³ III
Zasady ogólne zagospodarowania
terenów bêd¹cych przedmiotem ustaleñ
§3
1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obszary o ró¿nym przeznaczeniu mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania
go do aktualnego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod
warunkiem ¿e odleg³oæ linii nowopoprowadzonej od
ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2m oraz, ¿e
powierzchnia ¿adnego z obszarów z podstawowym
przeznaczeniem nie bêdzie pomniejszona o wiêcej ni¿
5% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
2. Ustala siê bezwzglêdny zakaz budowy obiektów tymczasowych.
Rozdzia³ IV
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§4
Ustala siê ¿e funkcje przeznaczenia podstawowego,
sposób ich realizacji w obszarze objêtym opracowaniem
jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹cego te funkcje
nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów
jakoci rodowiska m.in. w zakresie ha³asu, promieniowania niejonizuj¹cego, emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§5
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) dla obszaru objêtego opracowaniem utrzymuje siê
ustalenia zmienianego planu przestrzennego zagospodarowania miasta Ustka dotycz¹ce zaopatrzenia
w wodê, usuwania nieczystoci p³ynnych oraz zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowowznoszonej
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego,
b) szczegó³owe warunki techniczne dla realizacji urz¹dzeñ uzbrojenia ustaliæ po okreleniu szczegó³owego programu u¿ytkowego planowanej zabudowy na
etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê:
a) zasilanie w wodê nale¿y zrealizowaæ z istniej¹cej
gminnej sieci wodoci¹gowej na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego. Dla obszaru objêtego
przedmiotow¹ zmian¹ adaptuje siê istniej¹ce urz¹dzenia techniczne i uzbrojenie terenu w zakresie zaopatrzenia w wodê do celów w³asnych.
3. Ustalenia w zakresie odprowadzenie cieków i wód
opadowych:
a) ustala siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do
centralnego gminnego, systemu oczyszczania cieków, za porednictwem gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej,
b) odprowadzenie cieków deszczowych na tereny zielone w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
4. Ustalenia w zakresie odpadów sta³ych.

a) wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek selektywnego postêpowania z odpadami komunalnymi. Ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów
sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko komunalne w miejscowoci Bierkowo,
(gmina miejska S³upsk), zgodnie z porozumieniem
komunalnym zawartym pomiêdzy miastem S³upsk
a gmin¹ Ustka, podpisanym w dniu 3 lipca 2000 r.
oraz Uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/33/2000 z dnia
30 czerwca 2000 r. w sprawie wspó³dzia³ania Gminy
Ustka z gmin¹ miejsk¹ S³upsk w zakresie utrzymywania wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji
odpadów komunalnych.
5. Ustalenia w zakresie gospodarki cieplnej:
a) ustala siê ogrzewanie projektowanej zabudowy poprzez lokalne kot³ownie, wbudowane w zabudowê
funkcji przeznaczenia podstawowego, na paliwo ekologiczne: olej opa³owy lekki, gaz propan-butan, energiê elektryczn¹ lub gaz ziemny po wykonaniu gazyfikacji miejscowoci Przew³oka.
6. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:
a) Zasilanie elektroenergetyczne nale¿y zrealizowaæ z
istniej¹cej sieci na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.
7. Ustalenia w zakresie komunikacji:
a) obs³ugê komunikacyjn¹ rozwi¹zaæ w oparciu o istniej¹ce drogi lokalne na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê drogi.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie wzrostu wartoci
i obrotu nieruchomoci¹
§6
Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem. Ustala siê funkcjê mieszkalno-pensjonatow¹ oraz mieszkaln¹ g³ówn¹
funkcj¹ terenu. Ustala siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu
nieruchomoci¹.
Rozdzia³ VII
Ustalenia w szczegó³owe dla obszarów
§7
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ró¿ne sposoby u¿ytkowania zgodnie z rysunkiem planu
MNP  projektowana zabudowa pensjonatowo  mieszkalna.
Parametry zabudowy pensjonatowo  mieszkalnej:
a) zabudowa zwarta, maksymalnie trzy (3) kondygnacyjna, w tym przestrzeñ poddasza,
b) dopuszcza siê podpiwniczenie,
c) dopuszcza siê jedno-kondygnacyjn¹ zabudowê rozproszon¹ o charakterze letniskowym jako rozwi¹zanie wariantowe dla zabudowy zwartej,
d) dach stromy, dwuspadowy lub wielospadowy lub mansardowy. Dopuszczalne pochylenia po³aci dachu w
przedziale: 18o-45o dla zabudowy rozproszonej oraz 30o
-60o dla zabudowy zwartej. Rzêdna najwy¿szego elementu pokrycia dachu  maksymalnie 12 m nad poziom terenu w miejscu lokalizacji,
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e) poddasze u¿ytkowe,
f) poziom parteru maksymalnie 30 cm ponad rzêdna terenu w miejscu lokalizacji,
g) powierzchnia zabudowy trwa³ej maksymalnie 20% powierzchni dzia³ki,
h) ogranicza siê mo¿liwoæ wycinki istniej¹cego drzewostanu. Zakres dopuszczalnej wycinki drzew niezbêdny
do realizacji zabudowy ustaliæ po okreleniu programu u¿ytkowego planowanej zabudowy na etapie wydawanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
i) zachowaæ bezwzglêdnie 70% powierzchni dzia³ki powierzchni¹ ekologicznie czynn¹,
j) powierzchnie utwardzone na terenie posesji (np. podjazd samochodowy, dojcie do domu i inne w zale¿noci od sposobu zagospodarowania) wykonaæ z drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób
zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt w
miejscu opadu. Maks. powierzchnia utwardzeñ  10%
powierzchni dzia³ki. Parkowanie na terenie posesji oraz
w miejscach do tego przeznaczonych.
MN  projektowana funkcja mieszkaniowa  tereny na
polepszenie warunków zagospodarowania:
a) ustala siê bezwzglêdny zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu,
b) ustala siê zakaz trwa³ej zabudowy.
CP  rezerwa dla ci¹gu pieszego. Szerokoæ pasa L.R
3,0 m. Ustala siê zakaz ruchu ko³owego z wy³¹czeniem
ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Urz¹dziæ technicznie poprawnie, utwardzaj¹c drobnowymiarowymi elementami w sposób zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt w miejscu opadu
KD  rezerwa dla pasa drogowego wraz z miejscami
postojowymi. Szerokoæ pasa w L.R 15 m.
Pozosta³e ustalenia dla terenów:
a) preferowane podzia³y geodezyjne ustalone rysunkiem
planu,
b) na dzia³kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloci¹ miejsc parkingowych).
Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe
§8
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
a) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
b) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr I/7/92 z dnia 24
stycznia 1992 r. (Dz. U. Woj. S³upskiego Nr 6, poz. 46)
w zakresie dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿
planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§9

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

184
UCHWA£A Nr XXXV/350/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Brzozowej i Alei Lipowej.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr, 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr
45 poz. 1041) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Brzozowej i Al. Lipowej obejmuj¹cy dz. nr: 552/9, 1228, 1296,
1295, 1358 i cz. dz.: 539, 550/1 1204, 1205, 1206 i 1207.
2. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88
Miejskiej Rady Narodowej w Redzie z dnia 31 maja
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105 z
pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
a) MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej,
c) UR/H  tereny zabudowy us³ugowej rzemios³a, handlu, wyklucza siê sk³adowiska z³omu,
d) KDIII2/2  projektowana droga obwodowa,
e) KZ ½  projektowane poszerzenie ul. Lipowej,
f) DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe,
g) KWo  projektowany ci¹g pieszo  jezdny.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
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 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
miasto Reda rejon ul. Brzozowej i Al. Lipowej.
1. Po³o¿enie terenu.
Nr dz.: 552/9, 1228, 1296, 1295, 1358 i cz. dz.: 539,
550/1 1204, 1205, 1206 i 1207.
Powierzchnia: 4 ha.
W³asnoæ: prywatna.
2. Funkcja  ustalenia szczegó³owe.
a) MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej (w tym us³ugi administracji, biura,
us³ugi pocztowe i telekomunikacji, us³ugi zdrowia 
wyklucza siê sk³adowiska z³omu),
c) UR/H  tereny zabudowy us³ugowej rzemios³a (uci¹¿liwoæ mieszcz¹ca siê w granicach dzia³ki), handlu
detalicznego i hurtowego  wyklucza siê sk³adowiska z³omu,
d) KD III 2/2  projektowana droga obwodowa,
e) KZ  poszerzenie ulicy Lipowej,
f) DW  projektowane drogi wewnêtrzne osiedlowe,
g) KWo  projektowany ci¹g pieszo  jezdny.
3. Warunki urbanistyczne.
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje.
Projektowany podzia³ terenu  min. powierzchnia dzia³ki
600 m2 maks. 1200 m2.
Projektowana zabudowa  budynki us³ugowe i budynki
mieszkaniowo us³ugowe z obiektami towarzysz¹cymi.
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe.
Pow. zabudowy dzia³ki  25%.
Kalenica  nie okrela siê.
K¹t nachylenia dachu  od 35o do 50o.
Maks. wysokoæ zabudowy  9 m od poziomu terenu
do kalenicy.
Linia zabudowy  6 m od granicy dzia³ki  od strony
drogi.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury.
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
dróg osiedlowych.
KD III 2/2  droga obwodowa szerokoci 50 m w liniach regulacyjnych, projektowane skrzy¿owanie w
ci¹gu ul. Wierzbowej oraz skrzy¿owanie z lini¹ kolejow¹ relacji Reda  Hel, w ci¹gu drogi obwodowej przewidywany ci¹g rowerowy dwustronny.
DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe szerokoci w liniach
regulacyjnych 8 m i 10 m.
Woda  z wodoci¹gu miejskiego.
cieki  do oczyszczalni cieków, wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach us³ugowych po
podczyszczeniu w separatorach do kanalizacji burzowej.
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe.
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi.
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska.
 zachowaæ strefê ochronn¹ od drogi obwodowej sze-

rokoci 8 m od krawêdzi dzia³ki,
 z uwagi na po³o¿enie w GZWP 110 wyklucza siê lokalizacji rzemios³a i us³ug mog¹cych spowodowaæ
zanieczyszczenie gleby i wód,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ ulicy Aleja
Lipowa  zakaz wycinki drzew bez zgody Woj. Konserwatora Przyrody.
7. Inne warunki. Zachowaæ pe³n¹ ochronê archeologiczn¹ w obszarze ochrony archeologicznej oznaczonym
na rysunku planu. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne
musz¹ byæ poprzedzone badaniami ratowniczymi i
sporz¹dzeniem dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Wymagana zgoda Pomorskiego Konserwatora Zabytków.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 20 %.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Redy granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88 Miejskiej Rady Narodowej
w Redzie z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r.
Nr 15 poz. 105 z pón. zm.) w czêci objêtej granicami
niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

185
UCHWA£A Nr XXXV/351/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Gniewowskiej dot. dzia³ki nr 480/3.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr, 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr
45 poz. 1041) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Gniewowskiej dot. dzia³ki nr 480/3.
2. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88
Miejskiej Rady Narodowej w Redzie z dnia 31 maja
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105 z.
pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
a) UK  tereny us³ug kultu,
b) P  tereny parkingowe.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
miasta Reda ul. Gniewowska.
1. Po³o¿enie terenu.
Nr dz: 480/3.
Powierzchnia: 1,0 ha.
W³asnoæ: gminna.
2. Funkcja
UK  teren us³ug kultu.
P  tereny parkingowe.
3. Warunki urbanistyczne.
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje.
Projektowana zabudowa  obiekty kultu oraz obiekty
towarzysz¹ce.
Iloæ kondygnacji  dwie plus poddasze u¿ytkowe.
Pow. zabudowy dzia³ki  35%.
Pokrycie  dachówka ceramiczna.
K¹t nachylenia dachu  od 35o do 50o.
Maks. wysokoæ zabudowy  20 m od poziomu terenu
do kalenicy (nie dotyczy wie¿y).
Linia zabudowy  12 m od granicy dzia³ki.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury.
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od ul.
Gniewowskiej.
Woda  z wodoci¹gu miejskiego.
cieki  do oczyszczalni cieków, wody opadowe z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorach do kanalizacji burzowej.
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Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe.
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi.
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
w obrêbie terenu oznaczonego symbolem P.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Redy granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88 Miejskiej Rady Narodowej
w Redzie z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia
15 lipca 1988 r. Nr 15 poz. 105 z pón. zm.) w czêci objêtej granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

186
UCHWA£A Nr XXXV/352/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Brzozowej i Wiejskiej
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
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Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr, 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr
45 poz. 1041) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:

3.

§1
1. Uchwa³a siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Brzozowej i Wiejskiej dot. dzia³ek 551/1, 551/2, 567/3, 567/4,
567/5, cz. 558/1 i cz.560.
2. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88
Miejskiej Rady Narodowej w Redzie z dnia 31 maja
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105 z
pón. zm.) w czêci objêtej granicami niniejszego planu.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
a) MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej,
c) UR/H  tereny zabudowy us³ugowej rzemios³a, handlu i us³ug komunikacji,
d) KDIII2/2  projektowana droga obwodowa,
e) DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe,
f) 1 KW  projektowane poszerzenie ulicy Wiejskiej,
g) RP  tereny upraw polowych.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
miasta Reda rejon ul. Brzozowej i Wiejskiej.
1. Po³o¿enie terenu.
Nr dz: 551/1, 551/2, 567/3, 567/4, 567/5, cz. 558/1 i
cz. 560.
Powierzchnia: 11 ha.
W³asnoæ: prywatna.
2. Funkcja  ustalenia szczegó³owe.
a) MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
b) MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej /w tym: us³ugi administracji, biura,
us³ugi pocztowe, telekomunikacji i us³ug zdrowia/.
c) UR/H  tereny zabudowy us³ugowej rzemios³a/uci¹¿liwoæ mieszcz¹ca siê w granicach dzia³ki/, handlu
detalicznego i hurtowego  wyklucza siê sk³adowiska z³omu.
d) KD III 2/2  projektowana droga obwodowa.
e) DW  projektowane drogi wewnêtrzne osiedlowe.

4.

5.
6.

f) 1 KW  projektowane poszerzenie ulicy Wiejskiej.
g) RP  tereny upraw polowych.
Warunki urbanistyczne.
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje.
Projektowany podzia³ terenu  min. powierzchnia dzia³ki
600 m2 maks. 1200 m2.
Projektowana zabudowa  budynki us³ugowe i budynki mieszkaniowo us³ugowe z obiektami towarzysz¹cymi.
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe.
Pow. zabudowy dzia³ki  25%.
Kalenica  nie okrela siê.
K¹t nachylenia dachu  od 35o do 50o.
Maks. wysokoæ zabudowy  9 m od poziomu terenu
do kalenicy.
Linia zabudowy  6 m od granicy dzia³ki  od strony
drogi.
Zasady obs³ugi infrastruktury.
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
dróg osiedlowych.
KD III 2/2  droga obwodowa szerokoci 50 m w liniach regulacyjnych, projektowane skrzy¿owanie w
ci¹gu ulicy Wierzbowej oraz skrzy¿owanie z lini¹ kolejow¹ relacji Reda  Hel, w ci¹gu drogi obwodowej przewidywany ci¹g rowerowy dwustronny.
DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe szerokoci w liniach
regulacyjnych 10 m.
1 KW  projektowane poszerzenie drogi do szerokoci
20 m w liniach regulacyjnych ulicy.
Woda  z wodoci¹gu miejskiego.
cieki  do oczyszczalni cieków, wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach us³ugowych po
podczyszczeniu w separatorach do kanalizacji burzowej.
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe.
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN.
Utylizacja odpadów sta³ych  wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
Parkingi.
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska.
 zachowaæ strefê ochronn¹ od drogi obwodowej szerokoci 8 m od krawêdzi dzia³ki,
 zachowaæ rów melioracyjny po³o¿ony w pasie projektowanej drogi obwodowej projektuj¹c poza koronê drogi,
 z uwagi na po³o¿enie w GZWP 110 wyklucza siê lokalizacji rzemios³a i us³ug mog¹cych spowodowaæ
zanieczyszczenie gleby i wód.
§4

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 20 %.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Redy granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88 Miejskiej Rady Narodowej
w Redzie z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia
15 lipca 1988 r. Nr 15 poz. 105 z pón. zm.) w czêci objêtej granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

187
UCHWA£A Nr XXXV/353/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Puckiej, D³ugiej i Harcerskiej.
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr, 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr
45 poz. 1041) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Puckiej,
D³ugiej i Harcerskiej dot. dzia³ek nr 525/1, 525/2, 525/
14, 525/7, 525/5, 525/4, 525/8 525/9, 525/11, 525/12,
525/13, cz. 519, 524/9, 524/8, 524/7, 525/6, 524/5, 524/
4, 524/3, 524/2, 524/1.
2. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88
MRN w Redzie z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 15, poz. 105 z dnia 15 lipca 1988 r. z pón. zm.)
i planów miejscowych wymienionych w § 6 niniejszej
uchwa³y.
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§2

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
a) U/MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej,
b) UH/R  tereny zabudowy us³ugowej, us³ug handlu i
rzemios³a nieprodukcyjnego oraz zabudowa mieszkaniowa integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
c) UR/H  tereny zabudowy rzemielniczej, us³ugi handlu oraz zabudowa mieszkaniowa integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
d) UR/Hk  tereny zabudowy us³ugowej rzemios³a, handlu i us³ug komunikacji,
e) KDIII2/2  projektowana droga obwodowa,
f) LW  droga zbiorcza ul. D³uga,
g) DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe,
h) Kwo  projektowany ci¹g pieszy,
i) KK  tereny kolejowe projektowane poszerzenie terenów kolejowych.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
miasto Reda rejon ul. Puckiej, D³ugiej i Harcerskiej.
1. Po³o¿enie terenu.
Nr dz.: nr 525/1, 525/2, 525/14, 525/7, 525/5, 525/4,
525/8 525/9, 525/11, 525/12, 525/13, cz. 519, 524/9, 524/
8, 524/7, 525/6, 524/5, 524/4, 524/3, 524/2, 524/1.
Powierzchnia: 6 ha.
W³asnoæ: prywatna.
2. Funkcja  ustalenia szczegó³owe.
a) U/MN  tereny zabudowy us³ugowej/w tym, us³ugi
administracji, biura, us³ugi pocztowe i telekomunikacji i us³ug zdrowia (oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹
dzia³alnoci¹).
b) UH/R  tereny zabudowy us³ugowej (w tym: us³ugi
administracji, banki, biura, us³ugi turystyki, us³ugi
zdrowia i opieki spo³ecznej, pocztowe i telekomunikacji), us³ugi handlu i rzemios³a nieprodukcyjnego
(co oznacza handel detaliczny, gastronomiê, rzemios³o nieprodukcyjne rozumiane jako dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu: szewc, krawiec, fryzjer, itp.), hurtownie o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 300 m2 powierzchni u¿ytkowej, dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wykonywaniem wolnych zawodów, inne us³ugi na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej
lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci oraz zabudowa mieszkaniowa integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
c) UR/H  tereny zabudowy rzemielniczej: rzemios³o
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produkcyjne i nieprodukcyjne, zabudowy us³ugowej
(w tym us³ugi administracji, banki, biura, us³ugi turystyki, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, pocztowe i telekomunikacji), us³ugi handlu (co oznacza
handel detaliczny, gastronomiê, hurtownie, dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wykonywaniem wolnych zawodów, inne us³ugi na zasadzie analogii do
wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci oraz zabudowa mieszkaniowa integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
d) UR/Hk- tereny zabudowy us³ugowej rzemios³a nieuci¹¿liwego, handlu detalicznego i hurtowego i us³ug
zwi¹zanych z komunikacj¹ oraz handlu pojazdami z
wykluczeniem autoz³omu.
e) KD III 2/2  projektowana droga obwodowa.
f) LW  droga zbiorcza ul. D³uga.
g) DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe.
h) KWo  projektowany ci¹g pieszy.
i) KK  tereny kolejowe projektowane poszerzenie terenów kolejowych.
3. Warunki urbanistyczne.
Istniej¹ca zabudowa  do adaptacji i przebudowy.
Projektowany podzia³ terenu  min. powierzchnia dzia³ki
1000 m2.
Projektowana zabudowa  budynki us³ugowe i budynki mieszkaniowo  us³ugowe z obiektami towarzysz¹cymi.
Iloæ kondygnacji  maks. dwie plus poddasze u¿ytkowe.
Pow. zabudowy dzia³ki  40%.
Kalenica  nie okrela siê.
K¹t nachylenia dachu  od 35o do 50o.
Maks. wysokoæ zabudowy  12 m od poziomu terenu
do kalenicy.
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki  od strony
drogi.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury.
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
dróg osiedlowych.
KD III 2/2  droga obwodowa szerokoci 50 m w liniach regulacyjnych, przewidywane skrzy¿owanie w
ci¹gu ulicy D³ugiej oraz skrzy¿owanie z lini¹ kolejow¹
relacji Reda  Hel, w ci¹gu drogi przewidywany ci¹g
rowerowy dwustronny.
LW  droga zbiorcza ul. D³uga szerokoci w liniach regulacyjnych 24 m.
DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe szerokoci w liniach
regulacyjnych 8 m i 12 m.
KWo  ci¹g pieszy szerokoci 4m.
Woda  z wodoci¹gu miejskiego.
cieki  do oczyszczalni cieków, wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach us³ugowych po
podczyszczeniu w separatorach do kanalizacji burzowej.
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe.
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi.
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek.

6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska.
 zachowaæ strefê ochronn¹ od lasu szerokoci 30 m
woln¹ od zabudowy kubaturowej:
 zachowaæ strefê ochronn¹ od drogi obwodowej
szerokoci 8 m,
 z uwagi na po³o¿enie w GZWP 110 wyklucza siê
lokalizacji rzemios³a i us³ug mog¹cych spowodowaæ zanieczyszczenie gleby i wód,
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winna bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic w³asnoci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i normami.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 20 %.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Redy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Redy granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia:
1) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
XXV/117/88 MRN w Redzie z dnia 31 maja 1988 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 105 z dnia 15 lipca 1988 r. z
pón. zm.) w czêci objêtej granicami niniejszego planu,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie  czêci pó³nocnej, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XII/143/99 RM w Redzie z
dnia 14 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 16,
poz. 59 z dnia 21 lutego 2000 r.) w czêci objêtej granicami niniejszego planu,
3) zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie  czêci
pó³nocnej zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXII/218/2000
RM w Redzie z dnia 12 padziernika 2000 r. (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 114, poz. 737 z dnia 15 grudnia 2000 r.)
w czêci objêtej granicami niniejszego planu,
4) miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie
ulicy D³ugiej zatwierdzonego Uchwa³¹ MRN w Redzie
Nr XXV/116/88 z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 15, poz. 106 z dnia 15 lipca 1988 r.) w czêci
objêtej granicami niniejszego planu.
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§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

188
UCHWA£A Nr XI/55/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r.
Nr 45 poz. 1041), art. 109 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.zm.) oraz na
podstawie Uchwa³y Nr VII/48/99 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 29 padziernika 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi uchwalania bud¿etu uchwala siê:
§1
1. Dochody bud¿etu gminy w wysokoci 5.353.226,00 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at lokalnych 1.812.400,00 z³
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
351.370,00 z³
3) dochody z maj¹tku gminy
464.223,00 z³
4) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
54.000,00 z³
5) pozosta³e dochody w³asne
194.450,00 z³
6) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rz¹dowej
338.594,00 z³
7) dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gminy
13.280,00 z³
8) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 2.124.909,00 z³
w tym:
subwencja rekompensuj¹ca utracone dochody z tytu³u ustawowych ulg w podatkach rolnym i lenym
92.444,00 z³
Podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej oraz wa¿niejszych róde³ powstawania zawiera
za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y.
2. Wydatki bud¿etu gminy w kwocie 5.511.226,00 z³ (za³¹cznik Nr 2)*
w tym:
a) wydatki dotowane przez bud¿et pañstwa na zadania ustawowo zlecone 338.594,00 z³ (za³¹cznik Nr 3)*
b) w ramach wydatków ogólnych ustala siê:
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.
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1) wydatki inwestycyjne w kwocie 240.000,00 z³
w tym:
wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
155.000,00 z³
z tego:
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadania wspólnego realizowanego w drodze porozumienia miêdzy Gmin¹ Studzienice i Gmin¹ Brusy  budowa kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni cieków w m. Sominy
35.000,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
20.000,00 z³
2) wydatki bie¿¹ce w kwocie
5.271.226,00 z³
w tym:
dotacja dla Orodka Kultury Gminy Studzienice
90.326,00 z³
z tego:
dotacja na finansowanie zdañ Biblioteki 25.600,00 z³
dotacje dla stowarzyszeñ kultury fizycznej i sportu
53.450,00 z³
z tego:
Uczniowski Klub Sportowy Juvenia w Pó³cznie
15.000,00 z³
w tym:
dotacja na zadania okrelone w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych 7.000,00 z³
Ugoskie Towarzystwo Sportowe SATORU 5.750,00 z³
w tym:
dotacja na zadania okrelone w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych 3.500,00 z³
Klub Sportowy KASZUBIA Studzienice 32.000,00 z³
w tym:
dotacja na zadania okrelone w programie profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych 14.500,00 z³
Polski Zwi¹zek Wêdkarski Okrêg S³upsk Ko³o w Bytowie
700,00 z³
dotacja dla Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki S³upi
i £upawy
5.500,00 z³
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
9.000,00 z³
c) w wydatkach bud¿etowych tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie
30.000,00 z³
3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
przychody  20.000,00 z³
wydatki  20.500,00 z³
zgodnie z planem finansowym stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 5* do uchwa³y.
§2
Bud¿et gminy na 2002 rok zamyka siê deficytem w wysokoci 158.000,00 z³, którego pokrycie stanowi nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych.
Zestawienie przychodów równowa¿¹cych bud¿et gminy stanowi za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y.
§3
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania przeniesieñ wydatków w bud¿ecie gminy roku 2002 w obrêbie dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
* Za³¹czników Nr 4, 5, 6 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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§4

§3

1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych 300.000,00 z³, które mo¿e zaci¹gn¹æ Zarz¹d Gminy na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu gminy.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ finansowych
300.000,00 z³, które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Zarz¹d Gminy w roku bud¿etowym.

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

§5

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

190

§6

UCHWA£A Nr XL/477/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 grudnia 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obejmuje
bud¿et roku kalendarzowego 2002.

w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta
S³upska.

§7

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 1041) oraz
art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622 z pón. zm.) Rada Miejska w S³upsku uchwala,
co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski
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UCHWA£A Nr XI/58/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/43/2001 z dnia 19 padziernika 2001 roku w sprawie zasad sprzeda¿y komunalnych zasobów mieszkaniowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, 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. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 1041)
oraz art. 13, art. 31, art. 34, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1
pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2001 r.)
Rada Gminy w Studzienicach uchwala, co nastêpuje:

§1
Postanawia siê przeprowadziæ powszechn¹ deratyzacjê na terenie miasta S³upska dwukrotnie w ci¹gu roku,
tj. w terminach:
1. od 15.03.2002 r.  15.04.2002 r.
2. od 15.09.2002 r.  15.10.2002 r.
§2
Przez u¿yte w uchwale okrelenie zarz¹dca obiektu
rozumie siê:
1) w³acicieli i zarz¹dców nieruchomoci,
2) u¿ytkowników lokali, nieruchomoci oraz obiektów
przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych i innych celów gospodarczych, jak te¿ obiektów przeznaczonych na cele u¿ytecznoci publicznej.

§1

§3

W uchwale Nr IX/43/2001 w sprawie zasad sprzeda¿y
komunalnych zasobów mieszkaniowych wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
 w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Od ceny lokalu
mieszkalnego ustalonej w oparciu o art. 67 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomociami udziela siê
bonifikaty w wysokoci 25% osobom korzystaj¹cym
z pierwszeñstwa nabycia, którzy uiszcz¹ cenê lokalu
w ca³oci. Bonifikata dotyczy by³ych i obecnych pracowników owiaty, organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej.

Deratyzacj¹ obejmuje siê wszystkie obiekty pañstwowe, komunalne, spó³dzielcze, prywatne, jak i obiekty bêd¹ce w u¿ytkowaniu instytucji spo³ecznych,
a w szczególnoci:
1) budynki mieszkalne,
2) zabudowania gospodarcze,
3) zak³ady przemys³owe,
4) zak³ady u¿ytecznoci publicznej,
5) urzêdy,
6) placówki handlowe, us³ugowe itp.
7) wysypiska.

§2

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Studzienice.

Dla osi¹gniêcia pomylnych wyników deratyzacji nale¿y w szczególnoci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 190, 191

1) zabezpieczyæ magazyny ¿ywnociowe, zak³ady paszowe itp. przed dostêpem gryzoni,
2) w czasie akcji odszczurzania zwierzêta domowe trzymaæ w zamkniêciu, a dzieci pouczyæ o skutkach zatrucia oraz cile je nadzorowaæ i nie pozostawiaæ bez
opieki.
§5
Zobowi¹zuje siê zarz¹dców obiektów wymienionych
w § 3 niniejszej uchwa³y do zawarcia umowy na wykonanie czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem akcji odszczurzania ze specjalistycznym zak³adem deratyzacji w
terminie dwóch tygodni od dnia og³oszenia niniejszej
uchwa³y.
§6
W³aciciele posesji prywatnych przeprowadz¹ deratyzacje we w³asnym zakresie zakupuj¹c trutkê w specjalistycznych punktach sprzeda¿y.
§7
Koszty deratyzacji ponosz¹ w³aciciele obiektów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwa³y.
§8

³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.
1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885,
Nr 90, poz. 1001, oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 238) oraz art. 12 pkt 11 w zwi¹zku z art. 40 ust 2 pkt 4
i art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón.
zm.) i § 9 pkt 11 statutu Powiatu Nowodworskiego, uchwala siê:
§1
Pe³n¹ odp³atnoæ za pobyt dziecka w placówce opiekuñczo- wychowawczej w wysokoci bie¿¹cego miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w danym roku, ponosz¹
osoby zobowi¹zane do alimentacji w przypadku gdy dochód przypadaj¹cy na jednego cz³onka w rodzinie przekracza kwotê okrelon¹ w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§2
Ustala siê procentow¹ wysokoæ odp³atnoci za pobyt wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Sztutowie wg zasad okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§3

Pad³e gryzonie znalezione po okresie zbierania trutek
(okrelonym w umowie, o której mowa w § 5) zostan¹
usuniête przez ekipy dokonuj¹ce deratyzacji.

W przypadkach losowych na umotywowany wniosek
osób zobowi¹zanych do odp³atnoci, starosta mo¿e jednorazowo lub na czas okrelony ustaliæ odp³atnoæ ni¿sz¹ jak w § 1 i § 2 lub zwolniæ z odp³atnoci.

§9

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.

Starosta ustali zasady obliczania miesiêcznego bie¿¹cego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuñczowychowawczej prowadzonej przez Powiat Nowodworski
na dany rok bud¿etowy.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od chwili
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega opublikowaniu w formie obwieszczeñ rozplakatowanych na terenie miasta S³upska.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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UCHWA£A Nr XXXVII/184/2002
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka w placówce opiekuñczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Nowodworski.

§5
Ustalone wysokoci odp³atnoci nie dotycz¹ wychowanków umieszczonych w orodku na podstawie postanowienia s¹du, dla których s¹d okreli³ nale¿noæ za pobyt w placówce lub umieszczenie na koszt Skarbu Pañstwa.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Starocie Powiatu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowodworskiego
H.J. Pszczoliñski

Na podstawie art. 33 k ust. 7 ustawy o pomocy spoZa³¹cznik Nr 1

Dochód przypadaj¹cych na jednego cz³onka
rodziny w z³otych netto
0-do kryterium na drug¹ osobê w rodzinie
wg ustawy o pomocy spo³ecznej

% naliczania odp³atnoci od pe³nej wysokoci
odp³atnoci
0%

364 z³  400 z³

10%

401 z³  450 z³

15%

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 191, 192, 193

 518 

451 z³  500 z³

20%

501 z³  550 z³

25%

551 z³  600 z³

28%

601 z³  650 z³

30%

651 z³  700 z³

35%

701 z³  750 z³

38%

751 z³  800 z³

40%

801 z³  900 z³

50%
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UCHWA£A XXXIX/379/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wiadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj¹ce
zezwolenie na wiadczenie us³ug i op³at za przejêty
przez gminê obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15912) oraz art. 6 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; zm. z
1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22,
poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) po zasiêgniêciu
opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej, Komisji Polityki
Gospodarczej  Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VII/45/99 z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
wiadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz
podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na wiadczenie us³ug
i op³at za przejêty przez gminê obowi¹zek usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych  zm. uchwa³a
Nr XXX/293/2001 z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2001 r. Nr 70, poz. 831)  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w tytule uchwa³y skrela siê nastêpuj¹ce s³owa 
wiadczone przez gminne jednostki organizacyjne
oraz podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na wiadczenie us³ug i op³at za przejêty przez gminê obowi¹zek
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. w § 1 zamiast stawki 3,30 z³/os. wpisuje siê stawkê
3,60 z³/os.
3. w § 2 zamiast stawki 32,93 z³/m3 wpisuje siê stawkê
35,70 z³/m3 tj. 178,50 z³/Mg (tona).
4. w § 5 ust. 1 skrela siê s³owo  podmiotów i z
podmiotem zastêpuj¹c je odpowiednio przedsiêbiorców i z przedsiêbiorc¹.

5. w § 6 w/w uchwa³y s³owo  podmiotów zastêpuje siê
s³owem przedsiêbiorców.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym. Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XXXI/200/2002
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia cen za wodê i odprowadzanie cieków.
Na podstawieart.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43
z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê ceny za wodê i odprowadzenie cieków w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) woda w gospodarstwach posiadaj¹cych wodomierz
 1,85 z³ netto za 1 m3,
2) woda w gospodarstwach rozliczaj¹cych siê rycza³tem  2,85 z³ netto za 1 m3,
3) zrzut cieków  1,80 z³ netto za 1 m3.
§2
Op³aty,o których mowa w § 1 powiêkszane bêd¹ o podatek od towarów i us³ug w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Sadlinki.
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Poz. 193, 194, 195
§4

Traci moc uchwa³a Nr XXIII/147/2001 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia
wysokoci op³aty za pobór wody oraz wysokoci op³aty
za wprowadzanie nieczystoci p³ynnych do kanalizacji
sanitarnej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od dnia 1 marca 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane do dowozu dzieci i
m³odzie¿y do szkó³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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UCHWA£A Nr 266/XXVIII/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 31 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 254/XXVI/III/2001 Rady Gminy
Linia z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, 734, Nr 106, 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr
91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art.
10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr
94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz.
24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz.
954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr
105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315), w zwi¹zku z art. 2 pkt
4b ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, ustawy o dop³atach do
oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi, ustawy  Ordynacja Podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych  w zwi¹zku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Rada Gminy Linia
uchwala, co nastêpuje:
§1
W zwi¹zku z utrat¹ wa¿noci § 2 w dotychczasowej treci wprowadza siê now¹ treæ § 2 uchwa³y Nr 254/XXVI/
III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 29 listopada 2001 r. w
sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku, który otrzymuje brzmienie:
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UCHWA£A Nr XXXIV/295/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 7 lutego 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d i 10, art.51
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 109, 110,
112, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150,
poz. 983 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 7.675.275 z³,
zgodnie z Za³. Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 8.094.275 z³,
zgodnie z Za³. Nr 2*.
3. Ustala siê rozchody na 2002 rok w wysokoci 188.500 z³,
zgodnie z Za³. Nr 3*.
4. ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego s¹ przychody w wysokoci 607.500 z³
 kredyt d³ugoterminowy, inwestycyjny na rozbudowê Gimnazjum w Lubichowie  czêci dydaktycznej.
Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami, zgodnie z Za³. Nr 4*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z Za³. Nr 5*.
§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 27.017 z³.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Fun* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5 nie publikuje siê.
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duszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Za³. Nr 6*.

Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co
nastêpuje:

§5

§1

Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych, zgodnie z Za³.
Nr 7.

§ 2 w uchwale Nr XXXII/264/2001 Rady Gminy Lubichowo z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
otrzymuje brzmienie:
§ 2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych pojazdy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 wykorzystywane wy³¹cznie do przewozu uczniów do szkó³ w
gminie.

§6
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem
inwestycyjnym, zgodnie z Za³. Nr 8.
§7
Przyjmuje siê prognozê d³ugu Gminy zgodnie z Za³.
Nr 9.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach danego dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na terminowych rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
3) sp³at zobowi¹zañ z tytu³u wczeniej zaci¹gniêtego kredytu,
4) zaci¹gniêcia kredytu krótkoterminowego na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu
do wysokoci 50.000 z³,
5) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 400.000 z³.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubichowie
Z. Wo³oszyk

196
UCHWA£A Nr XXXIV/296/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 7 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXII/264/2001 Rady Gminy
Lubichowo z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 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 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych
w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.

* Za³¹czników Nr 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubichowie
Z. Wo³oszyk
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INFORMACJA
o decyzji w sprawie umorzenia postêpowania
administracyjnego o zatwierdzenie zmiany taryfy
dla ciep³a dla Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach
Pismem z dnia 23 listopada 2001 r. (data wp³ywu: 26
listopada 2001 r., znak: TT/2416/01), Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach (zwane dalej Przedsiêbiorstwem"), wyst¹pi³o z wnioskiem do
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE") o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciep³a.
Z uwagi na fakt, i¿ przes³any wniosek zawiera³ braki
formalne i merytoryczne, Prezes URE pismem z dnia 6
grudnia 2001 r. wezwa³ Przedsiêbiorstwo do usuniêcia
wystêpuj¹cych braków.
Pismem z dnia 17 grudnia 2001 r. znak TT/2626/01 (data
wp³ywu 18 grudnia 2001 r.) strona uzupe³ni³a braki formalne i merytoryczne.
Pismem z dnia 24 stycznia 2002 r. znak DN/206/2002
(data wp³ywu 25 stycznia 2002 r.) Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o umorzenie prowadzonego postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia
zmiany taryfy dla ciep³a.
Z treci przedstawionych dokumentów wynika, i¿
Przedsiêbiorstwo wystêpuj¹c o umorzenie postêpowania administracyjnego, zamierza opracowaæ i z³o¿yæ celem zatwierdzenia nowy wniosek taryfowy obejmuj¹cy
wszystkie grupy taryfowe.
Uzna³em równie¿, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa nie jest
sprzeczny z interesem spo³ecznym, albowiem przepisy
art. 1 ust. 2, art. 23 ust. 1, art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.) oraz § 3 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szcze-
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gó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053)
nakazuj¹, aby przed³o¿ona taryfa dla ciep³a uwzglêdnia³a
interesy przedsiêbiorstw energetycznych oraz chroni³a
odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/399B/278/W/3/2002/ASA
i
Nr PCC/416B/278/W/3/2002/ASA
W dniu 9 stycznia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Zak³ad Energetyki Cieplnej Tczew Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Tczewie, postanowiono
zmieniæ zakres i przedmiot prowadzonej dzia³alnoci okrelony w koncesjach na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu, przesy³aniu i dystrybucji ciep³a.
Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 28 padzirnika 1998 r. Nr WCC/399/278/
U/OT1/98/AR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 7 czerwca 2000 r.
Nr WCC/399A/278/W/3/2000/EG, oraz z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr PCC/416/278/U/OT1/98/AR, zmienion¹
deyczj¹ z dnia 7 czerwca 2000 r. Nr PCC/416A/278/W/3/
2000/EG, udzielono Zak³adowi Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Tczewie koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a na okres do 30 padziernika 2008 r.
Nastêpnie, Zarz¹d ZEC Tczew Sp. z o.o. wniós³ o zmianê
ww. dezycji w czêci dotycz¹cej oznaczenia nazwy. Koncesjonariusza oraz zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonego w ww. decyzjach koncesyjnej w celu
dostosowania do faktycznie prowadzonej dzia³alnoci, w
zwi¹zku z likwidacj¹ kot³owni lokalnej, niskoparametrowej o mocy 0,017 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ ww. decyzje, którymi udzielono Zak³adowi Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzielanoci¹ z
siedzib¹ w Tczewie, koncesji na wytwarzanie, przsy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Koncesji
J. Be³kowski
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1027/3681/W/3/2001/RW
i
Nr PCC/1012/3681/W/3/2001/RW
W dniu 16 stycznia 2002 r. postanowiono ustaliæ na wniosek przedsiêbiorcy: ELEKTROCIEP£OWNIA STAROGARD Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ul. Jab³owskiej 17,
83-200 Starogard Gdañski, koncesji na wytwarzanie oraz
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres od 20 stycznia 2002 r. do 20 stycznia 2012 r.
Uzasadnienie
Wnioskodawca zosta³ zarejestrowany w Rejestrze Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego w dniu 14 listopada 2001 r. i prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu ciep³a w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a za pomoc¹ maj¹tku wyodrêbionego ze struktur Zak³adów Farmaceutycznych Polpharma S.A. tj. elektrociep³owni wyposazonej w dwa kot³y fluidalne, opalane wêglem
kamiennym, o ³¹cznej mocy zainstalowanej 120,4 MWt
wpsó³pracuj¹ce z turbozespo³em o mocy 6,2 MWe oraz
sieci ciep³owniczych.
Przedmiotem dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorcy:
ELEKTROCIEP£OWNIA STAROGARD Sp. z o.o. z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim jest wytwarzanie oraz
przesy³anie i dystrybucja ciep³a; Strona spe³nia warunki
okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1-4 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, ma mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia
osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych. Strona
nie znajduje siê w postêpowaniu upa³ociowym ani w
likwidacji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Koncesji
J. Be³kowski
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/864A/2844/W/3/2002/MJ
oraz
Nr PCC/737B/2844/W/3/2002/MJ
W dniu 23 stycznia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. 89-650 Czersk,
ul. Lena 11, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza , okrelony w koncesjach na wytwarzanie oraz
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
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Uzasadnienie
Decyzjami z dnia 18 grudnia 1998 r. Nr PCC/737/2844/
U/3/98/AD oraz z dnia 17 sierpnia 2000 r. Nr WCC/864/
2844/N/3/2000/RW udzielono przedsiêbiorcy  Zak³ad
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib¹ w Czersku, koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 Przedmiot i
zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 1 grudnia 2001 r. nr KOT-53/01 Koncesjonariusz wyst¹pi³ o zmianê wydanych decyzji w zwi¹zku
ze zmian¹ liczby eksloatowanych róde³ ciep³a oraz zwi¹zan¹ z tym zmian¹ liczby eksploatowanych sieci cieplnych. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz podniós³,
i¿ zmiana powy¿sza zwi¹zana jest rozwi¹zaniem przez Zarz¹d Miejski w Czersku umowy dzier¿awy kot³owni przy
ul. Przytorowej 5a. Kot³ownia jest obecnie eksploatowa-

na przez zak³ad bud¿etowy Gminy Czersk  Administracjê Zasobów Komunalnych w Czersku.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 18 grudnia 1998 r. Nr PCC/737/2844/U/3/
98/AD oraz z dnia 17 sierpnia 2000 r. Nr WCC/864/2844/
N/3/2000 /RW w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
Naczelnik Wydzia³u
E. Balcerzak
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