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Poz. 201

201
UCHWA£A Nr 169/XXIX/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Parchowo.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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 Parchowo, uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W statucie Gminy Parchowo stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr 73/XVI/96 z dnia 20 lutego 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 11, poz. 43, zmienionym uchwa³ami Nr 185/XXXIV/98 z dnia 29 maja 1998 r. (Dz. Urz.
Woj.S³upskiego Nr 15, poz. 61) i Nr 80/XV/99 z dnia 29
grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 68, poz.
408) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie: Prowadzenie obrad rady i
organizowanie jej pracy jest zadaniem Przewodnicz¹cego Rady,
2) § 10 otrzymuje brzmienie; Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych gminie przys³uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych
na obszarze gminy.
3) w § 14  ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie: 1 cz³onek.
 w ust. 2 wyraz og³asza zastêpuje siê wyrazami
mo¿e og³osiæ, a wyraz okrela zastêpuje siê
wyrazem okreliæ,
 w ust 4 wyraz cz³onkowie zastêpuje siê wyrazem cz³onek.
2. W Regulaminie Pracy Rady Gminy w Parchowie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do statutu, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Rada wybiera ze
swego grona 2 wiceprzewodnicz¹cych.
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodnicz¹cy Komisji powiadamia o terminie,
miejscu i porz¹dku obrad komisji poprzez zawiadomienia na tablicach og³oszeñ w urzêdzie na 2
dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Odstêpstwo od terminu okrelonego w ust. 1 jest
dopuszczalne w szczególnych przypadkach, gdy
posiedzenie komisji nale¿y zwo³aæ w trybie pilnym.
3. Komisje mog¹ odbywaæ posiedzenia wspólne.
Posiedzenia te zwo³uje i przewodniczy im przewodnicz¹cy komisji najstarszy wiekiem, lub wed³ug uzgodnienia przewodnicz¹cych komisji.
3) w § 9 skrela siê zdanie drugie.
4) w § 10 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 i 5 w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
4. Protokó³ z posiedzenia komisji, po zaakceptowaniu przez przewodnicz¹cego obrad, jest dostêpny w biurze rady gminy w obecnoci pracowni-

Dziennik Urzêdowy
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ka, po up³ywie 7 dni od dnia posiedzenia komisji.
Osoba zainteresowana dostêpem do informacji
mo¿e przegl¹daæ dokumenty i sporz¹dzaæ z nich notatki, odpisy. Sporz¹dzanie kopii jest odp³atne.
5. Odmowa udostêpnienia mo¿e nast¹piæ jedynie na
zasadach okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic.
5) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Przewodnicz¹cy
Rady Gminy podaje do publicznej wiadomoci informacjê o terminie, miejscu i porz¹dku obrad Rady poprzez zawiadomienia na tablicach og³oszeñ w urzêdzie
i so³ectwach na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
6) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Protokó³ sesji, po
zaakceptowaniu przez przewodnicz¹cego obrad, jest
dostêpny w biurze rady gminy w obecnoci pracownika urzêdu, po up³ywie 7 dni od dnia sesji. Osoba zainteresowana dostêpem do informacji mo¿e przegl¹daæ
dokumenty i sporz¹dzaæ z nich notatki i odpisy. Sporz¹dzanie kopii jest odp³atne.
7) w § 31 skrela siê ustêp 3.
8) w § 32 skrela siê wszystkie wyrazy po przecinku, a
przecinek zastêpuje siê kropk¹.
3. W Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Parchowie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do statutu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie Komisja kontroluje jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze gminy.
4. W Regulaminie Zarz¹du Gminy w Parchowie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do statutu wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1  ust. 2 otrzymuje brzmienie: W sk³ad zarz¹du wchodz¹: wójt, jako przewodnicz¹cy zarz¹du, zastêpca wójta oraz cz³onek zarz¹du.
 skrela siê ustêp 4
2) w § 8:
 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Protokó³ zarz¹du,
po zaakceptowaniu przez przewodnicz¹cego
obrad, jest dostêpny w sekretariacie urzêdu, po
up³ywie 7 dni od dnia posiedzenia. Osoba zainteresowana dostêpem do informacji mo¿e
przegl¹daæ dokumenty i sporz¹dzaæ z nich notatki i odpisy. Sporz¹dzanie kopii jest odp³atne.
 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Odmowa udostêpnienia mo¿e nast¹piæ jedynie na zasadach
okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic.
3) w § 10 skrela siê ustêp 3.
4) w § 14 w ust. 2 wyraz terytorialnym zastêpuje
siê wyrazem gminnym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1, które
maj¹ zastosowanie do kadencji nastêpuj¹cej po kadencji
w czasie której niniejsza uchwa³a wesz³a w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski
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202
UCHWA£A Nr 170/XXIX/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 117/XX/93 Rady Gminy
w Parchowie z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wy³¹czeniem
piwa) do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.) Rada Gminy w Parchowie uchwala, co nastepuje:

³ecznej w Ryjewie w brzmieniu stanowi¹cym za³¹czniku
Nr 1 do uchwa³y.
§2
Traci moc dotychczasowy Statut w/w Orodka stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVI/161/94 Rady Gminy
w Ryjewie z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie utworzenia
GOPS w Ryjewie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
W uchwale Nr 117/XX/93 Rady Gminy w Parchowie z
dnia 06 sierpnia 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wy³¹czeniem piwa) do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. po § 1 dodaje siê § 11 w brzmieniu:
Ustala siê 15 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Parchowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Parchowo
T. Majkowski
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UCHWA£A Nr XXXI/221/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie.
Na podstawie art. 46 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 ze 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; z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut Gminnego Orodka Pomocy Spo-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
Za³¹cznik do uchwa³y
Rady Gminy w Ryjewie
Nr XXXI/221/01
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
§1
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie zwany dalej Orodkiem powo³any zosta³ Uchwa³¹ Rady Gminy w Ryjewie Nr XXVI/161/94 z dnia 25 marca 1994 r. w
sprawie utworzenia Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie.
§2
Orodek obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ teren Gminy Ryjewo.
§3
1. Orodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ podleg³¹ Radzie Gminy w Ryjewie.
2. Nadzór merytoryczny nad prac¹ Orodka sprawuje
Pomorski Urz¹d Wojewódzki  Wydzia³ Spraw Spo³ecznych.
§4
1. Orodkiem kieruje Kierownik Orodka, który odpowiada za ca³okszta³t jego dzia³alnoci.
2. Kierownika Orodka zatrudnia, zwalnia oraz ustala
warunki pracy i wynagrodzenia Zarz¹d Gminy.
3. Kierownik Orodka jest pracodawc¹ w stosunków do
zatrudnionych w nim pracowników.
§5
1. W sk³ad struktury organizacyjnej Orodka wchodz¹:
1) kierownik,
2) ksiêgowy,
3) pracownicy socjalni.
2. W miarê potrzeb bêd¹ tworzone inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 1.
3. Prawa i obowi¹zki pracowników Orodka okrelaj¹
przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 21 poz. 124 z pón.
zm.).
4. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ i funkcjonowanie Orodka okrela Kierownik w drodze regulaminu.
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§6

1.

2.
3.
4.
5.

Cel i zadania Orodka.
Podstawowym zadaniem Orodka jest zaspokojenie
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz
umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka poprzez:
Tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy spo³ecznej a tym samym zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spo³ecznej.
Analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej.
Przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹
wiadczeñ.
Pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokojeniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin.
Pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoæ zawodow¹,
skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom w wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w
spo³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.
§7

1. Orodek realizuje zadania w oparciu o powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne.
2. Realizuj¹c zadania statutowe Orodek:
1) wspó³pracuje z organizacjami, instytucjami, zwi¹zkami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym,
2) inicjuje dzia³ania spo³eczne maj¹ce na celu poprawê sytuacji materialnej i ¿yciowej mieszkañców
Gminy,
3) podejmuje swoje dzia³ania z urzêdu lub na wniosek,
4) wspó³dzia³a z jednostkami realizuj¹c zadania pomocy spo³ecznej na podstawie stosownych porozumieñ,
5) koordynuje dzia³ania w zakresie pomocy spo³ecznej.
§8
Wykonuj¹c swoje obowi¹zki z zakresu pomocy spo³ecznej Orodek realizuje w³asne zadania gminy i zadania
zlecone gminie, do których nale¿¹:
1) kierowanie do domów pomocy spo³ecznej osób
wymagaj¹cej opieki,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
4) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne
usamodzielnienie,
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek na
ekonomiczne usamodzielnienie,
6) inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb Gminy,
7) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania tego pozbawionym,
8) wiadczenie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych
w miejscu zamieszkania,
9) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
10) praca socjalna,
11) sprawianie pogrzebu,
12) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych, zasi³ków sta³ych wyrównawczych, renty socjalnej oraz
przys³uguj¹cych dodatków do wiadczeñ,
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13) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
gwarantowanych zasi³ków okresowych i specjalnych
okresowych,
14) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz
art. 31 ust. 4a ustawy o pomocy spo³ecznej,
15) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne,
16) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na
pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekonomicznej,
17) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych,
18) przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowego,
19) wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych,
przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego,
20) inne zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin,
21) utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej i zapewnienie rodków na wynagrodzenia pracowników realizuj¹cych powy¿sze zadania.
§9
Zadania statutowe Orodek realizuje za pomoc¹ zatrudnionych pracowników oraz rodków finansowych i materia³ów technicznych przekazanych przez Gminê.
§ 10
Statut Orodka mo¿e zmieniæ Rada Gminy w ca³oci
jak i jego czêci w drodze uchwa³y.

204
UCHWA£A Nr XXXI/226/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Ryjewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i 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 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz w zwi¹zku z treci¹ art. 1 pkt 12) i art. 15
ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustawy o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) i zgodnie z zapisem § 72
Statutu Gminy Ryjewo, Rada Gminy Ryjewo uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Ryjewo, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXII/142/96 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 27
sierpnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z dnia
21 padziernika 1996 r. Nr 34, poz. 96, zm. opubl. w Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 czerwca 1999 r. Nr 62,
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poz. 325, Rada Gminy Ryjewo wprowadza nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 8:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) edukacji publicznej,
c) w ust. 1 w pkt 9 po wyrazach kultury fizycznej dodaje siê wyrazy i turystyki,
d) w ust. 1 pkt 13 uzyskuje brzmienie:
13) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
e) w ust. 1 dodaje siê punkty 16-20 w brzmieniu:
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
2) w § 9 po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Gmina mo¿e wykonywaæ równie¿ zadania z zakresu administracji rz¹dowej, jak równie¿ z zakresu
w³aciwoci powiatu oraz zadania pozostaj¹ce w
kompetencjach województwa na podstawie porozumieñ z organami tej administracji oraz wy¿ej
wymienionymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.,
3) w § 10 u¿yt¹ na koñcu kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.,
4) po § 13 dodaje siê rozdzia³ II a w brzmieniu:
Rozdzia³ II a
Zasady dostêpu do dokumentów w³adz gminy oraz tryb i
warunki uzyskiwania informacji przez obywateli w zwi¹zku z wykonywaniem przez gminê zadañ publicznych.
§ 13a.1. Dzia³alnoæ Rady Gminy, Zarz¹du Gminy oraz
komisji powo³anych przez Radê jest jawna. Ograniczaæ j¹ mog¹ tylko i wy³¹cznie przepisy rangi
ustawowej.
2. Ustawowa jawnoæ dzia³ania, o której mowa w
ust. 1 obejmuje w szczególnoci:
1) prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
2) prawo wstêpu po stosownym uzgodnieniu na
posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej tj. sesje Rady i posiedzenia komisji
Rady, z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku lub
obrazu na zasadach przewidzianych prawem
prasowym,
3) prawo wgl¹du do dokumentów wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³y z posiedzeñ organów gminy oraz komisji Rady.
3. Obowi¹zkiem organów gminy jest zapewnienie
odpowiednich warunków technicznych i lokalowych dla udzielenia informacji b¹d udostêpnienia dokumentów osobom zainteresowanym.
§ 13b. Jawnoæ sesji Rady oznacza, ¿e Przewodnicz¹cy
Rady podaje do publicznej wiadomoci informa-

§

§

§

§

Poz. 204

cje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad oraz ¿e
podczas sesji obecna mo¿e byæ publicznoæ, która
zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
Powiadomienie o sesji, o ile jest to mo¿liwe i konieczne ze wzglêdu na tematykê sesji, winno odbywaæ siê przy zaanga¿owaniu lokalnej prasy, radia i audiowizualnych rodków informuj¹cych o
przygotowaniach i przebiegu sesji.
13c. Opisana wy¿ej jawnoæ posiedzeñ powoduje w
konsekwencji to, ¿e Rada nie mo¿e w statucie lub
oddzielnej uchwale ustaliæ, i¿ ca³a sesja lub jej poszczególne punkty odbywaæ siê bêd¹ za zamkniêtymi drzwiami, przy okrelonym cile krêgu osób.
13d.Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹ wszystkie osoby zainteresowane bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, b¹d tylko faktycznego,
chc¹ce uzyskaæ wiadomoci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ organów gminy. Informacji udziela siê na wniosek z³o¿ony ustnie lub pisemnie. Forma pisemna
jest wymagana, gdy zainteresowany spotka siê z
odmow¹ udzielenia informacji. Informacja winna
byæ udzielona na pimie w terminie do 14 dni od
dnia z³o¿enia wniosku, za w sytuacjach w których
znajduj¹ zastosowanie ogólne zapisy dotycz¹ce
terminów za³atwiania spraw, udzielenie informacji
nastêpuje w terminach przewidzianych w kodeksie postêpowania administracyjnego.
13e. Odmowa udzielenia informacji lub dostêpu do
materia³ów (dokumentów) w³adz gminnych winna
nast¹piæ ka¿dorazowo w formie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Ryjewo od której s³u¿yæ bêdzie prawo wniesienia odpowiednich rodków
odwo³awczych (do Wojewody i NSA).
13f. Zasady jawnoci dzia³ania ¿ycia publicznego wymienione w § 13a-§ 13e doznaj¹ jednak ograniczeñ
wyp³ywaj¹cych z uregulowañ przewidzianych w
poni¿szych ustawach:
1) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071)  art. 73 i art. 74,
2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
pón. zm.),
3) ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z pón.
zm.),
4) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón. zm.),
5) informacje dotycz¹ce decyzji (rozstrzygniêæ) w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6) informacje mog¹ce naruszyæ dobra osobiste
cz³owieka, chronione przepisami Kodeksu cywilnego (art. 23 i art. 24 k.c.),
7) informacje b¹d dokumenty objête tajemnic¹
handlow¹ m.in. dobra osobiste przedsiêbiorców
(nazwa, wizerunek firm),
8) informacje b¹d dokumenty objête tajemnic¹
bankow¹,
9) informacje b¹d dokumenty (materia³y) zwi¹zane z uprawnieniami osób fizycznych i prawnych
w zakresie Prawa autorskiego i Prawa wynalazczego,
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10) ograniczenia dotycz¹ce podawania informacji i udostêpniania dokumentów przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych,
11) ograniczenia w zakresie udzielania informacji
i udostêpniania dokumentów wynikaj¹ce z innych ustaw.
§ 13g.1. Dokumenty w³adz gminy powsta³e w wyniku posiedzeñ jej organów (protoko³y Rady, Zarz¹du i
komisji Rady) bêd¹ce dokumentami publicznymi jawnymi, s¹ ogólnie dostêpne. Osoby fizyczne, osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia, przedsiêbiorcy) oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, partie polityczne, organizacje spo³eczne i zwi¹zki zawodowe powinny zwróciæ siê z pisemnym wnioskiem o udostêpnienie dokumentu do Wójta
Gminy Ryjewo, który decyzjê o udostêpnieniu
dokumentów b¹d odmowie ich udostêpnienia
podejmie w porozumieniu odpowiednio z Przewodnicz¹cym Rady lub Przewodnicz¹cym Komisji Rady.
2. ¯¹dane przez zainteresowanego dokumenty winny byæ mu udostêpnione w lokalu Urzêdu Gminy i wy³¹cznie w godzinach jego pracy (oraz w
obecnoci odpowiedzialnego pracownika) nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o ile dokument nie podlega ograniczeniom
w zakresie jawnoci, przewidzianych treci¹
§ 13f.
3. Dokumenty, których udostêpnienie w oryginalnym brzmieniu osobom trzecim mog³oby naruszyæ zakazy podane w § 13f, mog¹ byæ jednak
udostêpnione zainteresowanym w ci¹gu 7 dni
od dnia z³o¿enia wniosku, pod warunkiem odpowiedniego zas³oniêcia (wykrelenia) na kopii
dokumentu tych fragmentów, które mog³yby naruszyæ wymogi ustawowe przewidziane w treci § 13f.
4. Osoba, której udostêpniono dokumenty ma nieograniczone prawo przegl¹dania interesuj¹cych
j¹ materia³ów oraz sporz¹dzania z nich notatek
oraz odpisów.
¯¹danie uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez
dan¹ osobê odpisów mo¿e byæ uwzglêdnione
jednak wy³¹cznie z zachowaniem przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego lub w
trybie innych przepisów ustawowych.
5. Zainteresowany mo¿e domagaæ siê sporz¹dzenia kserokopii udostêpnionych mu dokumentów,
przy czym wykonanie w/w kserokopii odbywaæ
siê bêdzie odp³atnie na zasadach przewidzianych
w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Ryjewo, który w
szczególnoci ustali wysokoæ op³at pobieranych
od zainteresowanych oraz warunki odst¹pienia
od kosztów sporz¹dzenia w/w kserokopii.
5) w § 24 w ust. 2:
a) w punkcie 2) po wyrazach wybór i odwo³anie Zarz¹du Gminy po przecinku dodaje siê wyrazy ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego zarz¹du,
b) po punkcie 12) dodaje siê punkt 12)a) w brzmieniu:
12)a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

c) po punkcie 14) dodaje siê punkt 14)a) w brzmieniu:
14)a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
6) w § 27:
a) w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy, do momentu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
b) w ust. 4 dodaje siê zdanie 2 w brzmieniu:
Wniosek o zwo³anie sesji winien zawieraæ proponowany porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
c) w ust. 6 po dotychczasowej treci dodaje siê zdanie
drugie w brzmieniu:
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
7) § 28 otrzymuje brzmienie:
§ 28. Obrady sesji Rady s¹ jawne i dostêpne dla publicznoci. Przebieg obrad mo¿e byæ rejestrowany przy pomocy stosowanych powszechnie
rodków technicznych.
8) w § 29:
w ust. 1 na koñcu zdania drugiego u¿yt¹ na koñcu kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy jak równie¿ osoby które z³o¿y³y w tym wzglêdzie stosowny
wniosek.
9) w § 32:
po ust. 4 dodaje siê ust. 4a o treci:
4a. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady oraz za zgod¹ wnioskodawcy w przypadku sesji zwo³anej w trybie § 27 ust. 4
Statutu Gminy.
10) w § 36 po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Wójt Gminy przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci wójtom (burmistrzom) s¹siednich gmin
i Starocie Powiatu Kwidzyñskiego nastêpnego
dnia po ich ustanowieniu.
11) w § 50 w ust. 1 po wyrazie kierownika dodaje siê
wyrazy lub zastêpcy oraz dodaje siê na koñcu ust.
5 o treci:
5. Radny lub cz³onek Zarz¹du Gminy nie mo¿e braæ
udzia³u w g³osowaniu w Radzie, w Zarz¹dzie, jak
równie¿ w komisji powo³anej przez Radê, jeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
12) tytu³ Rozdzia³u VI otrzymuje brzmienie:
Rozdzia³ VI
Organ wykonawczy Gminy
13) w § 53 ust. 2 wyrazy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów zastêpuje siê wyrazami wiêkszoci¹ co najmniej
3/5 g³osów.
14) w § 55 ust. 1 wyrazy wiêkszoci¹ 2/3 g³osów zastêpuje siê wyrazami wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów.
15) w § 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wójt pe³ni funkcjê za odpowiednim wynagrodzeniem ustalanym ka¿dorazowo uchwa³¹ Rady
Gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym wzglêdzie przepisami prawnymi.
16) w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Gminy mo¿e tworzyæ, ³¹czyæ, dokonywaæ
podzia³u jednostek pomocniczych (so³ectw) oraz
znosiæ te jednostki, je¿eli z wnioskami takimi wyst¹pi wiêcej ni¿ 50% pe³noletnich mieszkañców
zainteresowanych miejscowoci.
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§2

§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

1. Dokumenty Rady i Zarz¹du o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê odpowiednio na stanowisku ds. obs³ugi Rady i Zarz¹du Gminy w godzinach pracy Urzêdu, w obecnoci pracownika samorz¹dowego tam zatrudnionego.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

205
UCHWA£A Nr XXVIII/105/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 6 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 3/96 z dnia 15 lutego
1996 r. dotycz¹cej uchwalenia Statutu Gminy Wicko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 11 b, art. 22,
art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i 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 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 3/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Wicko dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
I. Zmiany dot. Statutu Gminy.
l. Rozdzia³ VI otrzymuje brzmienie:
Zasady dostêpu do dokumentów Rady i Zarz¹du oraz
zasad korzystania z nich stanowi¹ za³¹cznik Nr 6 do
Statutu.
2. Dotychczasowy rozdzia³ VI zmienia siê na Rozdzia³ VII
II. Zmiany dotycz¹ce za³¹czników Statutu Gminy.
1. W za³¹czniku Nr 3 do Statutu Gminy Wicko w § 5 dodaje siê pkt 3 o brzmieniu:
pkt 3 Obywatele maj¹ prawo uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, po uprzednim uzgodnieniu z przewodnicz¹cym komisji.
2. W za³¹czniku Nr 5 do Statutu Gminy Wicko w § 3 w pkt
1 po s³owach w sprawach ich interesuj¹cych skrela
siê kropkê i dodaje siê s³owa oraz obywatele po
uprzednim uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Zarz¹du.
3. Dodaje siê za³¹cznik Nr 6 do Statutu Gminy Wicko o
treci:
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW RADY I ZARZ¥DU ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z NICH
§1
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty s¹ udostêpniane na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi, Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
3. Dokumenty Rady równie¿ na pisemny wniosek z³o¿ony Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.

§3
1. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹
po uprzednim zabezpieczeniu tych ich fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
2. Z dokumentów wymienionych w pkt 1 sporz¹dza siê
kserokopiê, potwierdza j¹ za zgodnoæ z orygina³em i
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie wykrela siê
fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione podaj¹c przepisy prawa zakazuj¹ce ich ujawnienie.
3. Do udostêpnienia kserokopii dokumentu sporz¹dzonej w sposób opisany w pkt 2 stosuje siê odpowiednio przepisy § 2.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr 3/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Wicko,
nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

206
UCHWA£A Nr XXIX/164/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVII/35/2000 Rady Gminy Wicko z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Wicku.
Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i 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 i Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Wicko uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Wicku dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. W § 8 Regulaminu Organizacyjnego do pracowników
obs³ugi dopisuje siê pkt 4 o brzmieniu:
4. Kierowca autobusu  II.
2. Za³¹cznik Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie okrelone za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y.
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Poz. 206
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§2

§4

Pozosta³e postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Wicku pozostaj¹ bez zmian.

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

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Wicko
E. Gryckiewicz

Rada Gminy
Zarz¹d Gminy
Wójt Gminy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZÊDU GMINY W WICKU

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Wicku

Za³¹cznik Nr 8

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIX/164/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 padziernika 2001 r.

Radca Prawny

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Z-ca Wójta

Referat
Finansowy

Stanowisko ds.
obs³ugi Rady
i Zarz¹du

Referat
Owiaty

St. ds.techniczno
kancelaryjnych
i OC

St. ds.
obywatelskich, USC

Pe³nomocnik
ochrony

St. ds. kadr,
kultury, turystyki
i promocji gminy
Stanowisko ds.
gospodarki
gruntami
St.ds. rolnych,
drogownictwa i
ochrony rodowiska

St. ds. inwestycji
planowania i
dzia³alnoci gosp.
St. ds. konserwacji
wodoci¹gów i

zaopatrz. w wodê

Sprz¹taczka
Robotnik Gospodarczy

St. ds. bezrobocia,
dodatków
mieszkaniowych.,
wymiaru i poboru
op³at za wodê i cieki

Kierowca autobusu
Kierowca autobusu II

Dziennik Urzêdowy
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207
UCHWA£A Nr XXVIII/165/2001
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 20 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmian w statucie powiatu.
Na podstawie art. 8 a, art. 12 pkt 1 i art. 40 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pon. zm., ostat. zm. z 2001 r. Dz. U. Nr
45, poz. 497) Rada Powiatu Bytowskiego uchwala, co
nastêpuje:
§1
W statucie powiatu bytowskiego stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr IV/9/98 Rady Powiatu w Bytowie z dnia
29 grudnia 1998 r. i wprowadzonymi zmianami Uchwa³¹
Nr XV/78/2000 z dnia 30 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr 21, poz. 69 i z 2000 r. Nr 68,
poz. 414) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w§ 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do zadañ publicznych powiatu, o których mowa
w ust. 1 nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y,
b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Powiat wykonuje na³o¿ony ustawami obowi¹zek
wykonywania zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów i referendów,
2) dodaje siê § 7 a w brzmieniu:
7a.1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna.
2. Uprawnionymi do dostêpu do informacji, s¹
wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby
wskazywania interesu prawnego b¹d faktycznego, chc¹ce uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów powiatu.
3. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ
publicznych organów powiatu oraz komisji rady
powiatu udostêpniane s¹ na pisemny wniosek
z³o¿ony starocie.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 s¹ rozpatrywane w trybie okrelonym w kodeksie postêpowania administracyjnego.
5. Odmowa udostêpnienia mo¿e nast¹piæ jedynie
na zasadach okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych
tajemnic.
6. Udostêpnienie dokumentów organów powiatu
lub komisji z obrad i posiedzeñ winno nast¹piæ:
a) je¿eli dotyczy protoko³ów, niezw³ocznie po ich
sporz¹dzeniu i podpisaniu, ale nie póniej ni¿
w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzeñ
organów powiatu lub komisji,
b) je¿eli dotyczy uchwa³, udostêpnia siê niezw³ocznie po ich podpisaniu i og³oszeniu.
7. Dokumenty organów powiatu i komisji udostêpniane s¹ odpowiednio w biurze rady powiatu i
Wydziale Organizacyjno-Prawnym w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego, w obecnoci
pracowników tam zatrudnionych.
3) w § 8:

Poz. 207

a) w ust. 3 wyraz w³aciwa zastêpuje siê wyrazem
odrêbna,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. w sk³ad rady powiatu wchodzi 21 radnych
4) w§ 9:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego
b) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
8a) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w
sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych, o których mowa w § 5a
c) po pkt 9a dodaje siê pkt 9b i 9c w brzmieniu:
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
d) po pkt 10 dodaje siê pkt 10a w brzmieniu:
10a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
5) w § 10 w ust. 1 wyrazy rady powiatu zastêpuje siê
wyrazami rady i zarz¹du powiatu oraz wyrazy sk³adu rady wyrazami sk³adu rady (zarz¹du).
6) w § 11:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do
wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego,
zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
b) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w
ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji
przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
7) W § 15 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Rada powiatu w sprawach istotnych dla powiatu
mo¿e wyra¿aæ opinie i zajmowaæ stanowiska w formie rezolucji, apeli oraz owiadczeñ,
8) § 12 otrzymuje brzmienie:
§ 12.1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanychprzez przewodnicz¹cego rady powiatu w
miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji
do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
2. Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu
zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

Poz. 207, 208
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4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla
ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do rady powiatu,
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego
w sprawie odwo³ania rady powiatu, pierwsz¹ sesjê
zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia
wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.
8. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust. 2, z tym
¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty, przewodnicz¹cy rady powiatu
jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad
najbli¿szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y, je¿eli
wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt wp³yn¹³ do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem
rozpoczêcia sesji rady.
9) w § 17:
a) w ust. 2 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje
siê wyrazy oraz zamieszcza na stronach internetowych powiatu,
b) dodaje siê ust. 6 i 7 w brzmieniu:
6. Radni stwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesji rady
i posiedzeniu komisji, do których zostali powo³ani, podpisem na licie obecnoci.
7. W razie niemo¿noci uczestnictwa w sesji rady
lub posiedzeniu komisji radny powinien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ przed Przewodnicz¹cym Rady lub komisji w terminie nie póniej
ni¿ 2 dni przed dat¹ ich odbycia.
10) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje o których mowa w
§ 11 ust. 1, oraz bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
11) w § 47 dodaje siê ust. 5 i 6 w brzmieniu:
5. O terminie posiedzenia komisji powiadamia siê
wszystkich cz³onków komisji, co najmniej na 3 dni
przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku posiedzenia
komisji podaje siê do publicznej wiadomoci,
poprzez wywieszenie og³oszeñ w siedzibie Starostwa na 3 dni przed terminem posiedzenia oraz
umieszcza na stronach internetowych powiatu bytowskiego.
6. Odstêpstwo od terminu okrelonego w ust. 5 jest
dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy posiedzenie komisji nale¿y zwo³aæ
w trybie pilnym  powiadomienie nastêpuje telefonicznie lub dorêczane jest przez upowa¿nione
osoby.
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12) w § 52:
a) w ust. 2 wyraz 4 zastêpuje siê wyrazem 3,
13) w § 54:
a) w ust. 2 w pkt 5 skrela siê wyrazy z zastrze¿eniem § 66 ust. 5,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zarz¹d wykonuje
zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w
tym powiatowego urzêdu pracy.
14) w § 61 skrela siê ust. 7 i ust. 8,
15) w § 66:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek
organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy
organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba, ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
16) w § 67 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek
w uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje
wobec nich czynnoci zakresu prawa pracy, je¿eli
przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
§2
Do koñca kadencji organów stanowi¹cych powiatu, w
czasie której uchwa³a wesz³a w ¿ycie, maj¹ zastosowanie
przepisy § 8 ust. 4 i § 52 ust. 2 w brzmieniu dotychczasowym uchwa³y rady powiatu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Bytowskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
M. Bachórz

208
UCHWA£A Nr XXX/484/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek 311/1 i 322 obr.
Dzier¿¹¿no, gm. Kartuzy.
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; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, z 2001 Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z 2001
r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Miejska w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
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Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8 poz. 50 z 1990 r.),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ek nr 311/1 i 322 obr. Dzier¿¹¿no, o powierzchni ³¹cznej 1,65 ha, przeznaczony dotychczas w
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy na funkcjê terenów rolnych
i zabudowy mieszkaniowej, przeznacza siê aktualnie na
nastêpuj¹ce funkcje:
1) Jednostka nr 01  zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca z dopuszczeniem us³ug handlu (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem
MN, UH),
2) Jednostka nr 02  zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca z dopuszczeniem us³ug (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN, U),
3) Jednostka nr 03  zieleñ parkowa z wodami p³yn¹cymi i stoj¹cymi (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem ZP, W),
4) KS  poszerzenie drogi dojazdowej wraz z modernizacj¹ skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ (oznaczenie w za³¹czniku graficznym KS),
5) KW1  droga dojazdowa gminna o szerokoci 8,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych (oznaczenie w za³¹czniku graficznym KW1)
6) KW droga wewnêtrzna o szerokoci 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych (oznaczenie w za³¹czniku graficznym KW).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE  KARTY TERENU:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 01
2. POWIERZCHNIA 0,53 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca z dopuszczeniem us³ug handlu (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem MN, UH)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, z dopuszczeniem lokalizacji handlu nie przekraczaj¹cych 50% ca³ej powierzchni zabudowy, w
osobnych budynkach wolnostoj¹cych lub na parterze budynku mieszkalnego; lokalizacja na dzia³kach
o minimalnej wielkoci 1000 m2, podzia³ dzia³ek wg
zasad okrelonych w za³¹czniku graficznym;
2) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek s¹siednich oraz zagospodarowanie ca³ego terenu bez wydzielania geodezyjnego dzia³ek;
3) wskazane jest tworzenie zabudowy w postaci zagrodowej z wewnêtrznym placem (budynek mieszkalno us³ugowy, budynki gospodarcze), nawi¹zuj¹c do
charakteru wiejskiej zabudowy zagrodowej znajduj¹cej siê na tym obszarze;
4) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych;
5) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
6) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi
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dojazdowej KS, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
7) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) min. 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi
wojewódzkiej nr 211, z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki;
8) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych i us³ugowych  maksymalnie 10,0 m;
9) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
10) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
11) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
12) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
13) wskazane jest sytuowanie budynków kalenic¹ dachów równolegle do krawêdzi jezdni z wy³¹czeniem
zabudowy znajduj¹cej siê bezporednio przy skrzy¿owaniach dróg dojazdowych gdzie forma zabudowy powinna podkrelaæ zmianê kierunków dróg
za pomoc¹ elementów wystaj¹cych z budynków,
zmianê kierunku dachów, wie¿e lub wykusze itp.
14) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne;
15) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21°, maksymalnie 45°;
16) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do
czerwieni lub br¹zu.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ KS i drogê wewnêtrzn¹ KW;
2) nale¿y przewidzieæ miejsca parkingowe wynikaj¹ce
z zakresu inwestycji w obrêbie w³asnoci dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na
zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych bytowych i
technologicznych  do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ca³kowity zakaz wprowadzania urz¹dzeñ
tymczasowych. Na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt pomiaru jakoci cieków w celu dostosowania jej do jakoci wymaganej przez oczyszczalniê cieków. Do czasu wybudowania kanalizacji
zbiorczej dopuszcza siê stosowanie rozwi¹zañ tymczasowych w postaci szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo wywo¿onych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) z nawierzchni utwardzonych, placów nawrotowych: po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych,
4) zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej,
na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby za-
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opatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych, wskazane jest stosowanie pomp cieplnych z wykorzystaniem gazu ziemnego i energii
elektrycznej ze wzglêdu na ochronê ujêæ wody i
zbiornika wodnego,
7) usuwanie odpadów sta³ych:
a) nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
b) odpady technologiczne nale¿y gromadziæ w zamkniêtych pomieszczeniach, w szczelnych zbiornikach i na szczelnym posadowieniu oraz okresowo winny byæ opró¿niane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
c) odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
d) osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1) nale¿y zachowaæ przynajmniej 20% dzia³ki jako biologicznie czynn¹, w postaci trawników, zakrzewieñ
i zadrzewieñ zgodnie z warunkami siedliskowymi;
2) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ granic
wydzielonych dzia³ek,
3) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej, winny posiadaæ techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
4) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci,
5) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej 'Straszyn'
6) Teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8. Listopada
1994 r. i 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 z dnia 25.11.1994 r. i Dz.
Urz. Nr 59, poz. 294 z dnia 14.09.1998 r.)
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA  15%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 02
2. POWIERZCHNIA 0,58 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca z dopuszczeniem us³ug (oznaczenia na za³¹czniku
graficznym symbolem MN, U)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, z dopuszczeniem lokalizacji us³ug nie przekra-
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czaj¹cych 50% ca³ej powierzchni zabudowy, w
osobnych budynkach wolnostoj¹cych lub na parterze budynku mieszkalnego; lokalizacja na dzia³kach o minimalnej wielkoci 1000 m2, podzia³ dzia³ek wg zasad okrelonych w za³¹czniku graficznym;
2) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek s¹siednich oraz zagospodarowanie ca³ego terenu bez wydzielania
geodezyjnego dzia³ek,
3) Wskazane jest tworzenie zabudowy w postaci zagrodowej z wewnêtrznym placem (budynek mieszkalno us³ugowy, budynki gospodarcze), nawi¹zuj¹c do charakteru wiejskiej zabudowy zagrodowej
znajduj¹cej siê na tym obszarze;
4) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych;
5) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
6) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej KS i KW1, z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m;
8) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
10) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
11) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
12) wskazane jest sytuowanie budynków kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi jezdni z wy³¹czeniem
zabudowy znajduj¹cej siê bezporednio przy skrzy¿owaniach dróg dojazdowych gdzie forma zabudowy powinna podkrelaæ zmianê kierunków dróg
za pomoc¹ elementów wystaj¹cych z budynków,
zmianê kierunku dachów, wie¿e lub wykusze itp.
13) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne;
14) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21°, maksymalnie 45°;
15) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do
czerwieni lub br¹zu.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ KS i drogê wewnêtrzn¹ KW1;
2) nale¿y przewidzieæ miejsca parkingowe wynikaj¹ce
z zakresu inwestycji w obrêbie w³asnoci dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na
zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych bytowych i
technologicznych  do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt
pomiaru jakoci cieków w celu dostosowania jej
do jakoci wymaganej przez oczyszczalniê cieków,
Do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej dopusz-
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cza siê stosowanie rozwi¹zañ tymczasowych, w postaci szczelnych zbiorników bezodp³ywowych wywo¿onych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) z nawierzchni utwardzonych, placów nawrotowych: po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych;
4) zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej,
na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych, wskazane jest stosowanie pomp cieplnych
z wykorzystaniem gazu ziemnego i energii elektrycznej ze wzglêdu na ochronê ujêæ wody i zbiornika
wodnego,
7) usuwanie odpadów sta³ych:
a) nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
b) odpady technologicznych nale¿y gromadziæ w zamkniêtych pomieszczeniach, w szczelnych zbiornikach i na szczelnym posadowieniu oraz okresowo winny byæ opró¿niane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo,
c) odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
d) osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
1) nale¿y zachowaæ przynajmniej 20% dzia³ki jako biologicznie czynn¹, w postaci trawników, zakrzewieñ i
zadrzewieñ zgodnie z warunkami siedliskowymi,
2) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ granic
wydzielonych dzia³ek,
3) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
4) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicy w³asnoci nieruchomoci;
5) teren po³o¿ony jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
6) teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8. Listopada
1994 r. i 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998r. (Dz. Urz.
Wojewody Gdañskiego nr 27 poz. 139 z dnia
25.11.1994 r. i Dz. Urz. Nr 59, poz. 294 z dnia
14.09.1998 r.)
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA  15%
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER JEDN. URB. 03
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
Teren zieleni parkowej wraz z wodami p³yn¹cymi i stoj¹cymi. (oznaczenia na za³¹czniku graficznym symbolem ZP, W)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Brak
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) Obszar stanowi rozszerzenie s¹siaduj¹cych z nim
terenów mieszkaniowych i us³ugowych i stanowi z
nim integraln¹ ca³oæ. Wskazane jest ca³ociowe
wykonanie projektów zagospodarowania terenu.
2) Zakaz zabudowy;
3) Dopuszcza siê zagospodarowanie terenu w postaci cie¿ek spacerowych, owietlenia, ma³ej architektury, placów zabaw dla dzieci itp.;
4) Dopuszcza siê wprowadzenie podziemnej infrastruktury technicznej;
5) Dopuszcza siê regulacjê brzegów zbiorników wodnych (np. stworzenie oczka wodnego), oraz umocnienie brzegów z wykorzystaniem materia³ów naturalnych tj. drewno, kamieñ itp.;
6) Dopuszcza siê wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. PARKINGI:
Zakaz lokalizacji miejsc postojowych na obszarze zieleni urz¹dzonej.
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
1) elektrycznoæ  z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach
okrelonych przez zarz¹dcê sieci;
2) usuwanie odpadów sta³ych po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ swoje
uci¹¿liwoci w granicach w³asnoci dzia³ki,
2) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA  15%
KARTY TERENU DLA ULIC DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER TERENU KS
2. POWIERZCHNIA 0,08ha
3. ULICA WRAZ Z KLASYFIKACJ¥ FUNKCJONALNO 
TECHNICZN¥:
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Poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej o nr ew. 313/1
(ul. Boczna) wraz z modernizacj¹ skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 211.
FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
5,0M
PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
2) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych za porednictwem podczyszczaczy
do zbiorników lub rowów melioracyjnych; z powierzchni biologicznie czynnych powierzchniowo;
3) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci;
4) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
15%
INNE ZAPISY
1) dopuszcza siê now¹ lokalizacjê, przebudowê, rozbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
2) nale¿y przewidzieæ lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.

KARTY TERENU DLA ULIC DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER TERENU KW1
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. ULICA WRAZ Z KLASYFIKACJ¥ FUNKCJONALNO 
TECHNICZN¥:
Droga wewnêtrzna dojazdowa zakoñczona placem nawrotowym o wymiarach 12,5 x 12,5 m
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Brak
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
8,0 M
6. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu gminnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
2) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych za porednictwem podczyszczaczy do
zbiorników lub rowów przydro¿nych; z powierzchni
biologicznie czynnych (trawniki, kwietniki itp.) powierzchniowo;
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3) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci;
4) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
15%
11. INNE ZAPISY
1) Dopuszcza siê now¹ lokalizacjê, przebudowê, rozbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
2) Nale¿y przewidzieæ lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
3) Droga wewnêtrzna po wydzieleniu nie przechodzi
na w³asnoæ gminy.
KARTY TERENU DLA ULIC DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER TERENU KW
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA WRAZ Z KLASYFIKACJ¥ FUNKCJONALNO 
TECHNICZN¥:
Droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA, DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Brak
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
6,0 M
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
b) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych za porednictwem podczyszczaczy
do zbiorników; z powierzchni biologicznie czynnych
(trawniki, kwietniki itp.) powierzchniowo;
c) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci;
d) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
9. STAWKA PROCENTOWA
15%
10. INNE ZAPISY
1) Dopuszcza siê now¹ lokalizacjê, przebudowê, rozbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
2) Droga wewnêtrzna po wydzieleniu nie przechodzi
na w³asnoæ gminy.
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§2

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.

Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z 1990 r.),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Obszar dzia³ki nr 69 obr. Kie³pino, o powierzchni 0,4800
ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy
na funkcjê upraw rolnych, przeznacza siê aktualnie na
funkcjê:
1. W czêci pod zabudowê mieszkaniow¹, jednorodzinn¹, wolnostoj¹c¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem MN).
2. W czêci pod zbiornik wodny z zieleni¹ parkow¹ (W, ZP).

§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gmniy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z 1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

209
UCHWA£A Nr XXX/486/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki 69 obr. Kie³pino, gm.
Kartuzy.
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; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, z 2001 Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718, zm. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Miejska w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:

§2
1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1) SZCZEGÓ£OWE USTALENIA DLA TERENU PRZEZNACZONEGO POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥
(MN):
1) zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca na dzia³kach o minimalnej powierzchni
900 m2, wskazane jest nawi¹zanie do istniej¹cych regionalnych wzorców architektonicznych;
2) dopuszcza siê przeznaczenia pod zabudowê terenu podmok³ego (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y), pod warunkiem wczeniejszego wysuszenia i rekultywacji terenu;
3) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków gospodarczych;
4) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w
g³¹b dzia³ki;
6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych (kalenicy)  maksymalnie 10,0 m;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u
wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego
(kalenicy)  maksymalnie 6,0 m;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
9) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 0,60 m;
10) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na
+ poddasze u¿ytkowe;
11) budynek mieszkalny powinien byæ sytuowany
kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi jezdni,
oprócz budynków znajduj¹cych siê w naro¿nikach ulic;
12) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne;
13) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 21°, maksymalnie 45;
14) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu i czerwieni.
2. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA DLA ZBIORNIKA WODNEGO Z ZIELENI¥ PARKOW¥ (W, ZP):
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a) zakaz zabudowy trwale zwi¹zanej z gruntem;
b) wskazana jest rekultywacja istniej¹cego zbiornika
wodnego;
c) dopuszcza siê wprowadzenie urz¹dzeñ i obiektów
ma³ej architektury tj. umocnieñ brzegów, pomostu,
altan placów zabaw dla dzieci itp.
d) preferowane materia³y naturalne: drewno, ceg³a, kamieñ polny, itp.
e) dopuszcza siê wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej zgodnie z warunkami siedliskowymi dla danego obszaru.
3. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ DLA CA£EGO
OBSZARU:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ gminn¹;
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania  lokalizacja miejsc postojowych wynikaj¹cych z projektowanych inwestycji w obrêbie dzia³ek w³asnych.
4. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ DLA CA£EGO OBSZARU:
1) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej gromadzenie w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych. W momencie wybudowania kanalizacji nale¿y bezwzglêdnie wcieliæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
3) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
w granicach dzia³ek;
a) zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowniczej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej, na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê
sieci;
b) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
d) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. USTALENIA INNE DLA CA£EGO OBSZARU:
1) podzia³ dzia³ek wg zasad przedstawionych w za³¹czniku graficznym do uchwa³y, minimalna powierzchnia dzia³ki 900 m2,
2) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni ogólnej dzia³ki jako biologicznie czynnej, wprowadzaj¹c
zakrzewienia i zadrzewienia wg warunków siedliskowych;
3) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn;
4) Teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada
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1994 r. i 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 27, poz. 139 z dnia 25.11.1994 r. i Dz. Urz. Nr 59, poz.
294 z dnia 14.09.1998 r.)
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§4
Ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§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, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z 1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

210
UCHWA£A Nr XXX/488/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki 352/4 obr. Dzier¿¹¿no, gm. Kartuzy.
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; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, z 2001 Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
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100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z 2001
r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Miejskiej w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z 1990 r.),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ki nr 352/4 obr. Dzier¿¹¿no, o powierzchni
0,14 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy na funkcjê terenów rolnych i lenych, przeznacza siê aktualnie na funkcjê:
1) W czêci pod zabudowê mieszkaniow¹, jednorodzinn¹, wolnostoj¹c¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN);
2) W czêci jako istniej¹ce tereny lene (okrelenie w
za³¹czniku graficznym symbolem LS).
§2
1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca;
2) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych;
3) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
12,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej
o nr ew. 352/3, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami lenymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
20,0 m od skrajnego toru linii kolejowej, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych (kalenicy)  maksymalnie 10,0 m;
8) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku gospodarczego (kalenicy)  maksymalnie 6,0 m;
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
10) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
11) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
12) budynek mieszkalny powinien byæ sytuowany kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi jezdni;
13) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne;
14) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 21°, maksymalnie 45;
15) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu lub czerwieni.
2. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA DLA TERENÓW LENYCH:

1) zakaz zabudowy;
2) dopuszcza siê wprowadzenie nowych zalesieñ zgodnie z warunkami siedliskowymi;
3. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ dla ca³ego terenu:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o istniej¹c¹ drogê dojazdow¹ o nr ew 352/3;
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania  lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
4. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ dla ca³ego obszaru:
1) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej gromadzenie w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych. W momencie wybudowania kanalizacji nale¿y bezwzglêdnie wcieliæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo w granicach dzia³ek;
4) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. USTALENIA INNE dla ca³ego obszaru:
1) dopuszcza siê wydzielenie pasa terenu o szerokoci
6,0 m wzd³u¿ granicy dzia³ki nr 352/4 na poszerzenie dzia³ki nr 252/2,
2) nale¿y wprowadziæ zwart¹ zieleñ izolacyjn¹ w bezporednim s¹siedztwie terenów kolejowych,
3) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni ogólnej dzia³ki jako biologicznie czynnej, wprowadzaj¹c
zakrzewienia i zadrzewienia wg warunków siedliskowych;
4) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
5) teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. i 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 z dnia 25.11.1994 r. i Dz.
Urz. Nr 59, poz. 294 z dnia 14.09.1998 r.)
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jed-

 543 

Poz. 210, 211

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

noczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.

Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r.
Nr 45 poz. 1041) Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala,
co nastêpuje:

§4

§1

Ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Nowa Cerkiew II, fragment wsi Nowa Cerkiew, dz.geod. nr 165 w gminie
Morzeszczyn.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1
przedstawiono na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§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, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gmniy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z 1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras

211
UCHWA£A Nr XXIX/160/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Nowa Cerkiew II, fragment wsi Nowa Cerkiew, dz.geod. nr 165
w gminie Morzeszczyn.
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 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,

§2
Ustalenia dla terenu objêtego planem:
1. Nowa Cerkiew  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 165 
ustalenia szczegó³owe dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci karty
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 1.PE  teren górniczy Nowa Cerkiew II
2. Funkcja
Teren powierzchniowej eksploatacji z³o¿a kredy jeziornej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 teren wydobycia metod¹ odkrywkow¹ z³o¿a kruszywa naturalnego dla celów rolniczego nawo¿enia pól
 teren bez trwa³ej zabudowy kubaturowej
 dopuszcza siê usytuowanie barakowozu na czas eksploatacji z³o¿a
 granice terenu górniczego, obszaru górniczego i granice z³o¿a  jak na rysunku planu
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  nie dotyczy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
5. Kszta³towanie zabudowy
nie dotyczy
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej  jak na rysunku
planu
 parkingi  nie wystêpuj¹
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  woda dowo¿ona na miejsce
w beczkowozach
 odprowadzenie cieków sanitarnych  kontenerowa
toaleta
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na dzia³ce, wywóz
w sposób zorganizowany na wysypisko, na podstawie lokalnych przepisów
 ogrzewanie  nie wystêpuje
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie wystêpuje
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego
 wymagane opracowanie raportu oddzia³ywania na
rodowisko  zgodnie z wymogami przepisów szczególnych
 granice filara ochronnego jak na rysunku planu
 prowadzenie eksploatacji bez obni¿ania poziomu
wody gruntowej
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 istniej¹ce drzewa  do zachowania jak na rysunku
planu
 po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a teren nale¿y zrekultywowaæ  krajobrazowy kierunek rekultywacji
polegaj¹cy na pozostawieniu zbiornika wodnego samoistnej ewolucji przyrodniczej, stymulowanej w
zakresie sukcesji rolinnoci przez ukszta³towanie ³agodnego nachylenia dna przy brzegach
9. Inne uwarunkowania
 nale¿y wyznaczyæ uszczelniony teren tankowania paliwa i bie¿¹cych napraw maszyn
 zakaz sk³adowania paliwa
2. Po³udniowa granica dzia³ki nr 165 jest nieprzekraczaln¹ granic¹ eksploatacji z³o¿a
§3
1. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  na 30%.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu  w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczeni literowo  cyfrowe terenu o ró¿nym przeznaczeniu,
 granica terenu górniczego,
 granica obszaru górniczego,
 granica z³o¿a,
 granica strefy ochronnej  filara ochronnego,
 projektowane w³¹czenie, wjazd z istniej¹cej drogi
gminnej,
 istniej¹ce drzewa  do zachowania.
Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu maj¹
charakter informacyjny lub koordynacyjny
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Starogard
Gdañski,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Morzeszczyn obszaru objêtego niniejszym planem.
§5
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszych planów

traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Morzeszczyn zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy Morzeszczyn Nr XI/41/90 z dnia
30 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16,
poz. 90).
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1 który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Talaga

212
UCHWA£A Nr XXXI/106/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y gminnych budynków i lokali mieszkaniowych oraz budynków i lokali
u¿ytkowych, a tak¿e zasad ich sprzeda¿y.
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)
w zwi¹zku z art. 28 ust. 1, art. 34, art. 37 ust. 1i ust. 2
pkt 1, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przeznacza siê do sprzeda¿y gminne budynki i lokale
mieszkalne wraz z odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ u³amkow¹
gruntu z wy³¹czeniem budynków u¿ytecznoci publicznej i budynków w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej wyszczególnionych w Za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Przeznacza siê do sprzeda¿y gminne budynki i lokale
u¿ytkowe wraz z odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ gruntu z wy³¹czeniem budynków u¿ytecznoci publicznej i budynków
w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej
wyszczególnionych w Za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Zatwierdza siê Zasady sprzeda¿y gminnych budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali u¿ytkowych stanowi¹cych Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Pruszcz Gdañski do podejmowania czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ niniejszej
uchwa³y.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Pruszcz Gdañski Nr III/
26/98 z dnia 22 grudnia 1998 r.
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§6

Za³¹cznik Nr 1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

Lp.

Nazwa

Gminne budynki w których
znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej
I. Gminne placówki owiatowe.

Wie

Nr dzia³ki

Pow. ha

1

Szko³a Podstawowa

Borkowo

93/6
92/4

1,0900
0, 6300

2

Szko³a Podstawowa

Wojanowo (obrêb
Juszkowo)

341/2

1,2806

3

Szko³a Podstawowa
Gimnazjum

£êgowo

456

1,7500

4

Gimnazjum

Przejazdowo

83/8
83/7
85
84

1,1000
0,0210
0,4500
0,1200

5

Szko³a Podstawowa

Rokitnica

288/2
289

0,1600
0,1600

6

Szko³a Podstawowa
Gimnazjum

Straszyn

203
204

1,7400
1,3800

7

Szko³a Podstawowa

Wilina

32/4

2,7000

8

Szko³a Podstawowa

Wilinka

315

2,1800

II. Gminne budynki przeznaczone dla potrzeb s³u¿by zdrowia

Lp.

Nazwa

Wie

Nr dzia³ki

Pow. ha

1

Orodek zdrowia

Rusocin (obrêb £êgowo)

196/8

0,2100

2

Przychodnia lekarska

Wilina

82/1

0,1200
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11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje
mo¿liwoæ przesuniêcia terminu zap³aty nale¿noci,
jednak nie d³u¿ej ni¿ do koñca roku kalendarzowego,
którego rata dotyczy. Decyzjê tak¹ Zarz¹d Gminy mo¿e
podj¹æ wy³¹cznie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku, z³o¿onego przed up³ywem terminu zap³aty wynikaj¹cego z zawartej umowy.
12. Ka¿da roczna rata nie sp³aconej czêci nale¿noci,
podlega oprocentowaniu w wysokoci 5% od kwoty
pozostaj¹cej do zap³aty.
13. Nieterminowe sp³aty rat i oprocentowania spowoduj¹ naliczenie ustawowych odsetek za opónienie.
14. Wierzytelnoci Gminy z tytu³u roz³o¿enia nale¿noci
na raty podlegaj¹ zabezpieczeniu hipotecznemu.
II. Sprzeda¿ budynków i lokali.
15. Budynki i lokale mieszkalne mog¹ byæ sprzedawane
w drodze bezprzetargowej najemcom,którzy zajmuj¹
je na podstawie aktualnej umowy najmu zawartej na
czas nieokrelony.
I6. Wolne lokale i budynki mieszkalne mog¹ byæ sprzedane w przetargach ograniczonych organizowanych dla
mieszkañców Gminy Pruszcz Gdañski lub mieszkañców danej miejscowoci.
17. Ustala siê nastêpuj¹ce bonifikaty od wartoci ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego stosowanej przy
sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej:
a) 80% zni¿ki przy równoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali przeznaczonych do sprzeda¿y w budynku, w którym dotychczas nie sprzedano ¿adnego
lokalu albo przy równoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali pozosta³ych do sprzeda¿y w budynku w
którym dokonana by³a ju¿ sprzeda¿ lokalu,
b) 70% zni¿ki przy sprzeda¿y pojedynczych lokali w
budynku,
c) 50% zni¿ki przy sprzeda¿y czêci lub ca³ego budynku mieszkalnego.
18. Przy sprzeda¿y za gotówkê ustala siê dodatkowo bonifikatê w wysokoci 40% od kwoty uzyskanej przy
zastosowaniu bonifikat o których mowa w pkt 17.
19. Je¿eli Nabywca przed up³ywem 5 lat od dnia nabycia, zby³ lub wykorzysta³ nieruchomoæ na inne cele
ni¿ mieszkaniowe, Zarz¹d Gminy mo¿e ¿¹daæ od nabywcy kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej
waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
III. Sprzeda¿ budynków i lokali u¿ytkowych.
20. Lokale u¿ytkowe mog¹ byæ sprzedane w drodze bezprzetargowej najemcom, którzy zajmuj¹ je na podstawie aktualnej umowy najmu.
IV. Postanowienia koñcowe.
21. Wszystkie wnioski w sprawie wykupu zajmowanych
lokali i budynków, z³o¿one przez najemców przed
dniem wejcia w ¿ycie niniejszych zasad i nie zakoñczone podpisaniem protokó³u sprzeda¿y, bêd¹ realizowane w oparciu o niniejsze zasady.
22. Wszelkie sprawy sporne mog¹ce wynikaæ ze stosowania niniejszych zasad niemo¿liwe do rozstrzygniêcia przez Zarz¹d Gminy, bêd¹ rozpatrywane przez
Radê Gminy Pruszcz Gdañski.

213
UCHWA£A Nr XXXI/80/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian statutu Zwi¹zku Komunalnego.
Na podstawie art. 67 ust. 3 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 na
podstawie § 7 ust. 8 Statutu Zwi¹zku Komunalnego do
Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego
(Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1992 r. Nr 7, poz.22 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê zmiany w statucie Zwi¹zku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego w nastêpuj¹cym brzmieniu:
I. w § 7. ust. 2 po s³owach przyznaje siê gminie, zmienia siê: Nowy Dwór Gdañski 4 g³osy, Nowy Staw i
Stegna po 3 g³osy, Lichnowy, Stare Pole, Malbork,
Gronowo Elbl¹skie, Ostaszewo, Sztutowo po 2 g³osy.
II. W § 7. ust. 3 s³owa 14 dni zmienia siê na 10 dni.
III. W § 7 ust. 8 pkt 8 po wyrazie ustalenie skrela siê
wyraz form.
IV. § 7 ust. 8 punkt 11 otrzymuje brzmienie: ustalanie
op³at za wodê wg zasad i trybu okrelonego przez
w³aciwy akt normatywny.
V. w § 7 ust. 8 dodaje siê punkt 12 o treci: ustalanie
Regulaminu Obrad posiedzenia Zgromadzenia Zwi¹zku.
VI. w § 13 ust. 2 skrela siê wyraz piêciu wprowadza
siê wyraz trzech.
VII. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: W sk³ad Zarz¹du
wchodz¹: Przewodnicz¹cy, Zastêpca i jeden cz³onek
VII. § 22 otrzymuje brzmienie:
1. Taryfê op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
przedstawia do zatwierdzenia w drodze Uchwa³y
Zgromadzenia jednostka gospodarcza Zwi¹zku wg
zasad i w trybie okrelonym we w³aciwych aktach
normatywnych.
2. Taryfa op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
uwzglêdnia równie¿ koszty utrzymania Zwi¹zku.
3. Zgromadzenie Zwi¹zku ustala roczn¹ stopê zysku
jednostki gospodarczej Zwi¹zku.
IX. Po rozdziale Vlll wprowadza siê rozdzia³ IX o nazwie:
IX Zasady dostêpu i korzystania obywateli z dokumentów organów Zwi¹zku.
X. § 30.1. Ka¿dy obywatel ma prawo do uzyskania informacji zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ organów Zwi¹zku.
2. Dostêp do materia³ów dokumentuj¹cych dzia³alnoæ organów Zwi¹zku jest nieograniczony a ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
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XI. § 31.1. Obywatelom umo¿liwia siê dostêp do nastêpuj¹cych rodzajów dokumentów:
1) protokó³ z obrad Zgromadzenia Zwi¹zku,
2) protokó³ z posiedzeñ Zarz¹du Zwi¹zku,
3) rejestr uchwa³ Zgromadzenia i uchwa³ Zarz¹du,
4) protokó³ z posiedzeñ Komisji Zgromadzenia.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu.
XII. § 32 Dokumenty z zakresu dzia³ania Zgromadzenia,
Zarz¹du oraz Komisji udostêpnia siê w siedzibie
Zwi¹zku w godzinach pracy jego Biura.
XIII. § 33.1. Z dokumentów wymienionych w § 31 ust. 1
obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi lub je kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie i w obecnoci upowa¿nionego pracownika.
XIV. § 34.1.Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych w § 31 ust. 1 oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 podlegaj¹ op³acie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 wrzenia 2000
r. o op³acie skarbowej.
XV. § 35. Uprawnienia okrelone w § 33-34 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Zgromadzenie, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu dzia³ania administracji puhlicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art.73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§2
Zmiany statutu Zwi¹zku okrelone w § 1 wchodz¹ w
¿ycie w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza
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UCHWA£A Nr XXXV/378/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podwy¿szenia op³at za
korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 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,
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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 i poz. 1375) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 62, poz. 718)  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLIII/326/97 Rady Miejskiej Starogardu
Gdañskiego z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie podwy¿szenia op³at za korzystanie z parkingu i targowiska
miejskiego wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 w § 4 pkt 8 kwotê 0,50 z³ zastêpuje siê kwot¹ 1,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr XLI/319/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZSO NR 1 w Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 26 w zwi¹zku z, art. 7, art. 8 ust. 1-3, art.
9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 111, poz. 1279, Nr 12,
poz. 136 Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr
120, poz. 1268, Nr 100, poz. 1085) Rada Miasta Pruszcz
Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta Pruszcz Gdañski
Nr XXXIV/295/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. z pón. zm.)
obejmuj¹cy teren ograniczony ulicami Prusa, Kopernika,
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Chopina, Skalskiego, Polskich Kolejarzy, Powstañców
Warszawy i Obroñców Westerplatte.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o odmiennych regulacjach;
c) nr kart terenu;
d) symbole obszarów;
e) linie zabudowy;
f) obiekty o wartociach historycznych;
g) obiekty do wyburzenia;
h) przejazdy i przejcia w obrêbie terenów zabudowy;
i) akcenty architektoniczne;
j) strefa ochrony archeologicznej;
k) strefa ochronna wzd³u¿ terenów PKP;
l) lokalizacja przystanków autobusowych;
m) ekran akustyczny,
§3
Dla terenu objêtego planem ustala siê regulacje przestrzenne zawarte w kartach terenu o numerach od nr 1
do 38a. Zbiór kart terenu stanowi za³¹cznik nr.2 do niniejszej uchwa³y.
§4
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§5
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski uchwalonego uchwa³¹ Rady
Miasta Pruszcz Gdañski Nr XXXIV/295/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. z pón. zm.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y 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 Pruszcza,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 5 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-
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skiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
1. Nr karty terenu 01
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o ródmiejskim charakterze  w szczególnoci handel detaliczny, gastronomia, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym,
administracja, banki, rozrywka i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w; mieszkania integralnie
zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie wystêpuj¹
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cych budynków;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy od naturalnej
warstwicy terenu do szczytu kalenicy lub najwy¿szego punktu dachu; p³askiego maks. 12,0 m;
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: maks. 45%;
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej maks.
50o, w przypadku dachów mansardowych 65°;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blach;
 przejcie piesze ogólnodostêpne  wg rysunku planu
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe;
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej.
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy, placu o charakterze ogólnodostêpnym  25,0 m;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  od strony ul. Kopernika poprzez proj. dojazdu 30 KD, lub od strony
parkingu 23 KP;
 obs³uga parkingowa: z wykorzystaniem przyleg³ego parkingu 23 KP;

Poz. 215

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

 549 

 wszelkie dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z organizacj¹ ruchu i miejsc parkingowych wymagaj¹
uzgodnienia Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w
Gdañsku na etapie:
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
W obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu:
 obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku,
inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji
obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny;
 w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce
przed ha³asem i wibracjami.
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od ul. Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
 0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy

1. Nr karty terenu 02
Symbol terenu U,KP
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane us³ugi  w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿-

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego) ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych
przewozów zw. z handlem detalicznym, administracja,
hotelarstwo i inne us³ugi o charakterze analogicznym
do w/w; z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej integralnie zwi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi, gara¿e wielostanowiskowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 Gara¿e i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty).
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie wystêpuj¹;
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy od naturalnej
warstwicy terenu do szczytu dachu maks. 12,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4 
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 20%
 maks. 35%;
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej maks. 50°,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka), zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy;
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych zaleca siê stosowaæ nawierzchnie
brukowe;
 powi. niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ
zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z
udzia³em zieleni wysokiej;
ZASADY PARCELACJI TERENU
 min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy, placu o charakterze ogólnodostêpnym  25,0 m;
 min szerokoæ wydzielonych dojazdów wewnêtrznych 8,0 m;
 ewentualna parcelacja terenu  tylko na podstawie
projektu podzia³u geodezyjnego, obejmuj¹cego ca³y
obszar wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Skalskiego i
Polskich Kolejarzy;
 organizacja wjazdu/wyjazdu obs³uguj¹cego teren od
strony ul. Skalskiego  w miejscu oznaczonym na
rysunku planu;
 w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³
prawny obligatoryjne zapewnienie miejsc parkingowych wg wskanika min. 12 mp/1000 m2 pow. ogólnej us³ug.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia;
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gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej; odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny;
 w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce
przed ha³asem i wibracjami;
 zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min. 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od linii kolejowej i ul. Skalskiego;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
Ca³y teren powinien byæ objêty zorganizowanym
przedsiêwziêciem inwestycyjnym, wg koncepcji obejmuj¹cej ca³y obszar, uwzglêdniaj¹cej obs³ugê komunikacyjn¹, zagospodarowanie terenu oraz architekturê i kolorystykê budynków.
13.STAWKA PROCENTOWA
 0%
14. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu):
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. Urz. z 1998 r. Nr 151, poz. 987, z pón.
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z
dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz.
Urz. z 1999 r. Nr 47, poz. 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52,
poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on
odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 03
Symbol terenu U
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2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw.
z handlem detalicznym, administracja, i inne us³ugi o
charakterze analogicznym do w/w.
Funkcje towarzysz¹ce: urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi funkcji wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych mieszkañ;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê docelowe urz¹dzenie ca³oci lub czêci terenu w formie targowiska miejskiego, z obiektami typu kiosk, pawilon handlowy, stragan;
 adaptacja istniej¹cej stacji transformatorowej;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy obiektów us³ugowych o charakterze sta³ym  od naturalnej warstwicy terenu do szczytu dachu maks. 12,0 m;
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks.
50%;
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej maks.
50°, w przypadku dachów mansardowych 60o;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
 obligatoryjne urz¹dzenie przejcia pieszego ogólnodostêpnego  wg rysunku planu;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych, (np. wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka), zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy;
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe;
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej.
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ wydzielonych dojazdów wewnêtrznych 8,0 m;
 ewentualna parcelacja terenu  tylko na podstawie
projektu podzia³u geodezyjnego, obejmuj¹cego
ca³y obszar wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna z przyleg³ej drogi dojazdowej 28. KD oraz przyleg³ego projektowanego parkingu 24.KP;
 zapewnienie miejsc parkingowych towarzysz¹cych
projektowanej zabudowie  z wykorzystaniem przyleg³ego proj. parkingu 24.KP;
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
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woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia; adaptacja istniej¹cej trafostacji
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.10% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od linii kolejowej i oraz ul. Skalskiego i Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
Docelowe zagospodarowanie terenu powinno byæ
przeprowadzone na podstawie koncepcji architektonicznej obejmuj¹cej ca³y obszar, obejmuj¹cej zagospodarowanie terenu, ujednolicon¹ formê architektoniczn¹ i kolorystykê obiektów i nawierzchni, elementy ma³ej architektury oraz niezbêdn¹ infrastruktur¹ socjaln¹ i techniczn¹;
STAWKA PROCENTOWA
 nie ustala siê (teren gminny);
INNE ZAPISY
 nie dotyczy

1. Nr karty terenu 04
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), administracja i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w.
Funkcje towarzysz¹ce: urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi funkcji wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 wszelkie pozosta³e.
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  DO ADAPTACJI
 nie wystêpuj¹;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwoæ adaptacji istniej¹cej zabudowy;

6.
7.

8.

9.
10.

11.
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 dopuszczalna wysokoæ zabudowy obiektów us³ugowych o charakterze sta³ym  od naturalnej warstwicy terenu do szczytu dachu maks. 12,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks.
40%,
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej maks.
50°, w przypadku dachów mansardowych 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 obligatoryjne urz¹dzenie ogólnodostêpnego przejcia pieszego  wg rysunku planu
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka), zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy;
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe;
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej.
ZASADY PARCELACJI TERENU
Wg projektu podzia³ów geodezyjnych obejmuj¹cego
ca³y obszar wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna z ul. Polskich Kolejarzy oraz
ci¹gu pieszo-jezdnego 26 KX;
 zapewnienie miejsc parkingowych towarzysz¹cych
projektowanej zabudowie  z wykorzystaniem proj.
parkingu 24.KP.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min. 5% powierzchni obszaru wydzielonego liniami rozgraniczajacymi;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od linii kolejowej i ul. Skalskiego-Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
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12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy
13.STAWKA PROCENTOWA
 0%
14. INNE ZAPISY
 W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi
(ozn. na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10. 09.
1998 r. (Dz. U. NR. 151, z 1998, poz. 987, z pón.
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z
dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz.
U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r.
poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on
odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 05
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), administracja i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w;
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi
funkcji wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 pozosta³e;
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty);
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwoæ adaptacji istniej¹cej zabudowy na dzia³kach 1/8, 1/9,1/10, 27,2/6,2/5,,2/9,2/10,
 pozosta³e istniej¹ce budynki ze wzglêdu na usytuowanie w bezporednim s¹siedztwie terenów kolejowych w strefie ochronnej mog¹ byæ zachowane warunkowo, z zastrze¿eniem pk-tu 14.
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy obiektów us³ugowych o charakterze sta³ym  od naturalnej warstwicy terenu do szczytu kalenicy (najwy¿szego
punktu dachu p³askiego) maks. 12,0 m;
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,9
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: 45%
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej min. 25o 
maks. 50°, w przypadku dachów mansardowych 60o;

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
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 linie zabudowy dla zabudowy nowej-projektowanej  wg rysunku planu;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka), zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy,
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe;
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej.
ZASADY PARCELACJI TERENU
 wg projektu podzia³ów geodezyjnych obejmuj¹cego ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna z ul. Powstañców Warszawy i ci¹gu pieszo-jezdnego 27. KX;
 zapewnienie miejsc parkingowych towarzysz¹cych
projektowanej zabudowie  z wykorzystaniem parkingu 23.KP.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny;
 w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce
przed ha³asem i wibracjami.
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 5% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od linii kolejowej i ul. Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
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14. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z
pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z
dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz.
U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r.
poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on
odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 06
Symbol terenu Uo
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: wydzielone us³ugi u¿ytecznoci
publicznej, w szczególnoci owiata i rekreacja lub inne
analogiczne do w/w, niezbêdne z punktu widzenia realizacji zadañ samorz¹du lokalnego;
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów
wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie wystêpuj¹;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cego zespo³u budynków szko³y,
mo¿liwoci¹ rozbudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy  od naturalnej warstwicy terenu do szczytu kalenicy (najwy¿szego punktu dachu p³askiego) maks. 15,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,5;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks.
25%;
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej min. 30o
 maks. 45o, w przypadku dachów mansardowych
60o;
 linie zabudowy i mo¿liwoci kszta³towania uzupe³nieñ zabudowy  wg rysunku planu;
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka), zakaz
stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy,
 w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ organizacjê przyszkolnego boiska oraz ew. innych
urz¹dzeñ sportowych;
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6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 zakaz parcelacji;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Prusa 31 KD,
Niemcewicza 32 KD i ci¹gu pieszojezdnego 38aKX
 zapewnienie niezbêdnej liczby miejsc parkingowych towarzysz¹cych zabudowie  z wykorzystaniem projektowanego parkingu 21.KP.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu:
 obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków i i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
 inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji
obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
 obligatoryjne urz¹dzenie pasa zieleni z udzia³em zieleni wysokiej wzd³u¿ zachodniej i po³udniowej granicy terenu;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min. 35% powierzchni obszaru;
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza od linii kolejowej i ul. Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim.
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
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13. STAWKA PROCENTOWA
 nie ustala siê (teren gminny);
14. INNE ZAPISY
 nie dotyczy
1. Nr karty terenu 07
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi: handel detaliczny, gastronomia, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem
rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego z obs³uga samochodów) ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym, administracja komercyjna i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w;
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo oraz parkingi,
oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do
obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie wystêpuj¹;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz realizacji mieszkañ w parterach budynków;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy od naturalnej
warstwicy terenu do szczytu kalenicy lub najwy¿szego punktu dachu p³askiego maks. 12,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,5 
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
 maks. 60%;
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej maks. 50°,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin ciennych
z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach i innych
powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i
niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w
formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 min 10% pow. terenu nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ
urz¹dzon¹ z udzia³em zieleni wysokiej.
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 scalenie i podzia³ parcelacyjny terenu  na podstawie projektu podzia³u geodezyjnego, obejmuj¹cego ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi;
 powierzchnia dzia³ki budowlanej  min 600 m2;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna  z projektowanej drogi dojazdowej 30. KD, lub z ul. Chopina poprzez istniej¹cy parking 23.KP;

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
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 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min 1 mp/200 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z organizacj¹ ruchu na dzia³kach budowlanych przyleg³ych
do ul Chopina wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydania decyzji o pozwoleniu na
budowê.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny.,
pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi
powinny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed ha³asem i wibracjami.;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ulicy Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
 0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy;

1. Nr karty terenu 08
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem deta-
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licznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w.
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, parkingi oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie dotyczy;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze,
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie mieszkañ w parterach budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,5 
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
 maks. 60%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 30o, maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka,) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy,
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu.
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 nowe podzia³y terenu  w oparciu o projekt podzia³ów geodezyjnych obejmuj¹cy ca³y obszar
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi;
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy  18,0 m.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy 34KL i proj. dojazdu 30a.KX;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100m2 pow. ogólnej us³ug, 1 mp/1 mieszkanie;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z organizacj¹ ruchu na dzia³kach budowlanych przyleg³ych
do ul Chopina wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie:
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu i zanieczyszczeñ powietrza z
ul. Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
 0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy

1. Nr karty terenu 09
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja, handel
detaliczny, banki, us³ugi kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe
(z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem
detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym
do w/w;
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, parkingi oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych
obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5.

6.

7.

8.
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 do czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach.
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie mieszkañ w parterach budynków;
 mo¿liwoci kszta³towania uzupe³nieñ zabudowy 
wg rysunku planu
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,5 
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
 maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: maks. 50o, w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie,
licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin
ciennych z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach
i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu;.
 obligatoryjna realizacja pasa zieleni wzd³u¿ zachodniej granicy terenu  od strony linii kolejowej.
ZASADY PARCELACJI TERENU
 parcelacja terenu w oparciu o projekt podzia³ów
geodezyjnych obejmuj¹cy ca³y obszar
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy  18.0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z drogi dojazdowej 28KD i 29 KD;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika. min 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie,
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zago-
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spodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami, ha³asem i wibracjami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od linii kolejowej;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim.
12.STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
 W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, z
1998 r., poz. 987, z pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z
dnia 20 maja 2000 r. (Dz .U. Nr 47 z 1999 r. poz.
476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r. poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie
linii kolejowych wykonywania robót ziemnych,
utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych; Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania
obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 10
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o
us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych
przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o
charakterze analogicznym do w/w;
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, parkingi i budynki gara¿owe wielostanowiskowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
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wbudowanymi w inne obiekty).
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze, z wyj¹tkiem
budynku oznaczonego na rysunku planu, przeznaczonego do docelowej likwidacji i wymiany;
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie nowych mieszkañ w parterach budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie,
licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin
ciennych z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach
i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 linie zabudowy  wg rysunku planu.
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 parcelacja terenu w oparciu o projekt podzia³ów
geodezyjnych obejmuj¹cy ca³y obszar wydzielony
liniami rozgraniczaj¹cymi;
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18.0 m;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy i drogi dojazdowej 28.KD oraz ci¹gu pieszo-jezdnego 26. KX;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 obligatoryjne zachowanie wartociowych drzew.
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.15% powierzchni obszaru;
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczenia
powietrza od ul. Chopina;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
13.STAWKA PROCENTOWA
0.%
14. INNE ZAPISY
 nie dotyczy;
1. Nr karty terenu 11.
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o
us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych
przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o
charakterze analogicznym do w/w;
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, parkingi oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty).
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych
piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze;
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie nowych mieszkañ w parterach budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,5 
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
 maks. 0,5%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 30o  maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 60o;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin ciennych
z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach i innych
powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i
niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w
formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  20.0 m;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy (adaptacja istniej. Wjazdów) oraz od s¹siaduj¹cego kompleksu gara¿y 25.KP.
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o-

11.

12.
13.
14.
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¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min. 20%obszaru;
STREFY ZAGRO¯EÑ:
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od ul. Skalskiego;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI:
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy;

1. Nr karty terenu 12
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o
us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych
przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o
charakterze analogicznym do w/w;
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, parkingi oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze;
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie nowych mieszkañ;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim stan-
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dardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie,
licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin
ciennych z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach
i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu.
ZASADY PARCELACJI TERENU
 parcelacja terenu w oparciu o projekt podzia³ów
geodezyjnych obejmuj¹cy ca³y obszar;
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  20.0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA:
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy 34. KL i Kopernika 30.KD
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min 10mp/1000 m2 pow.
ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczenie
powietrza od ul. Chopina i linii kolejowej;
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
0.%
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14. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z
pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z
dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz.
U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r.
poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on
odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 13
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o
us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych
przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o
charakterze analogicznym do w/w;
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, parkingi oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty).
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH, MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej o sta³ym charakterze;
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie nowych mieszkañ w parterach budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
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 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie,
licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin
ciennych z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach
i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
ZASADY PARCELACJI TERENU:
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  20.0 m;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA:
 obs³uga komunikacyjna terenu  z przyleg³ego parkingu 22. KP,ZP;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami, ha³asem i wibracjami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczenie
powietrza od ul. Chopina
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;

Poz. 215

12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI:
 nie dotyczy;
13. STAWKA PROCENTOWA
0%
14. INNE ZAPISY
 nie dotyczy
1. Nr karty terenu 14
symbol terenu M/u
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo (typu ma³e domy
mieszkalne i zabudowa jednorodzinna)
Funkcje towarzysz¹ce: us³ugi nieuci¹¿liwe (typu handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne analogiczne do w/w), miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi
obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza
wbudowanymi w inne obiekty).
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie dotyczy;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa czasowa adaptacja istniej¹cego budynku
mieszkalnego
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin ciennych
z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach i innych
powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i
niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w
formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18.0 m;
 szerokoæ wewnêtrznych wydzielonych geodezyjnie
przejazdów  min 10,0 m;
 podzia³ parcelacyjny terenu  na podstawie projektu podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cego ca³y obszar
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Kopernika i
Prusa, proj. parkingu 21.KP,ZP;
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 dojazd do terenu od strony Kopernika dopuszcza
siê poprzez organizacjê jednego wspólnego zjazdu;
 obligatoryjna organizacja wewnêtrznego przejazdu pomiêdzy ul. Kopernika i Prusa;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
13. STAWKA PROCENTOWA
 0%
14. INNE ZAPISY
 do czasu realizacji projektowanej ulicy zbiorczejwojewódzkiej, stanowi¹cej przed³u¿enie ul.Chopina od ronda w kierunku wschodnim ulica Kopernika pe³niæ bêdzie rolê ulicy zbiorczej, organizacja
wjazdów na posesje od strony ul. Kopernika do
tego czasu wymaga ka¿dorazowo uzgodnienia z
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku;
1. Nr karty terenu 15
Symbol terenu M/u
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH:
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo jednorodzinne;
Funkcje towarzysz¹ce: us³ugi nieuci¹¿liwe (typu handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne analogiczne do w/w), miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi
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obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 pozosta³e;
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie dotyczy;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o charakterze sta³ym;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin ciennych
z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach i innych
powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i
niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w
formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
6. ZASADY PARCELACJI TERENU:
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18.0 m;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Kopernika 35KL
i Prusa 32 KD
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci;
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
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obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 do czasu realizacji projektowanej ulicy zbiorczejwojewódzkiej, stanowi¹cej przed³u¿enie ul.Chopina od ronda w kierunku wschodnim ulica Kopernika pe³niæ bêdzie rolê ulicy zbiorczej, organizacja
wjazdów na posesje od strony ul. Kopernika do
tego czasu wymaga ka¿dorazowo uzgodnienia z
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku

1. Nr karty terenu 16
symbol terenu Mn/u
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo jednorodzinne;
Funkcje towarzysz¹ce: us³ugi nieuci¹¿liwe (typu handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne analogiczne do w/w), miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi
obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 pozosta³e;
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie dotyczy;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o charakterze sta³ym;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min. 35°, maks. 50°, w
przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie,
licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin
ciennych z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach
i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zago-
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spodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18.0 m;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA:
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Kopernika,
Niemcewicza i proj. parkingu 21/KP,ZP
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ:
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 do czasu realizacji projektowanej ulicy zbiorczejwojewódzkiej, stanowi¹cej przed³u¿enie ul. Chopina od ronda w kierunku wschodnim ulica Kopernika pe³niæ bêdzie rolê ulicy zbiorczej, st¹d organizacja wjazdów na posesje od strony ul. Kopernika do
tego czasu wymaga ka¿dorazowo uzgodnienia z
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku;

1. Nr karty terenu 17
Symbol terenu Mn/u
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2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo jednorodzinne;
Funkcje towarzysz¹ce: us³ugi nieuci¹¿liwe (typu handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne analogiczne do w/w), miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi
obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 pozosta³e;
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 nie dotyczy;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o charakterze sta³ym;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,8;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin z PVC i
blachy), w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie
brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  15.0 m;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA:
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Obroñców
Westerplatte 33KL, Prusa 31KD, proj. ci¹gu pieszojezdnego 38a. KX
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
 wszelkie zmiany w zagospodarowaniu dzia³ek mog¹ce mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na ul. Obroñców Westerplatte wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Ró¿ynach;
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskie
go lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
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odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 budynki posiadaj¹ce wartoæ historyczn¹: Obroñców Wybrze¿a nr 4, 6, 14 obligatoryjne zachowanie kompozycji bry³y, podzia³ów elewacji, formy
okien i drzwi, stosowanie tradycyjnych materia³ów
wykoñczenia elewacji. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne jak adaptacje i remonty obiektów (zmiany elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz na etapie realizacyjnym;
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków i i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi
inwestycjami;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 obligatoryjne zachowanie wartociowych drzew;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min.15% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ:
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, z
1998 r., poz. 987, z pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy
Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm.
z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 47 z 1999 r. poz.
476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r. poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie
lini kolejowych wykonywania robót ziemnych,
utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po-
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¿arowych; Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹
uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 18
Symbol terenu M/u
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo jednorodzinne i
ma³e domy mieszkalne oraz us³ugi nieuci¹¿liwe (typu
handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne
analogiczne do w/w);
Funkcje towarzysz¹ce miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej;
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Tymczasowe gara¿e i komórki gospodarcze, (poza wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o charakterze sta³ym;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin ciennych
z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach i innych
powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i
niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w
formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18.0 m;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy 34KL i proj. dojazdu 30 KD i ci¹gu pieszojezdnego 30a.KX;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkin-
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Poz. 215
gowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy;

1. Nr karty terenu 18a
symbol terenu M/u
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo jednorodzinne i
ma³e domy mieszkalne oraz us³ugi nieuci¹¿liwe (typu
handel detaliczny, gastronomia, administracja i inne
analogiczne do w/w),
Funkcje towarzysz¹ce: miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Tymczasowe gara¿e i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty).
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
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czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o charakterze sta³ym;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m;
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4 
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
 maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o  maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin ciennych
z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach i innych
powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i
niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w
formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 linie zabudowy  wg rysunku planu.
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18.0 m;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy 34KL i proj. dojazdu 30.KD;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika;
 min 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zwi¹zane z robotami
ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem

10.

11.
12.
13.
14.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Zabytków i i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji
obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy;

1. Nr karty terenu 19
symbol terenu M/u
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo jednorodzinne i
ma³e domy mieszkalne oraz us³ugi nieuci¹¿liwe (typu
handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne
analogiczne do w/w),
Funkcje towarzysz¹ce: miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi funkcji wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Tymczasowe gara¿e i komórki gospodarcze, (poza wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o charakterze sta³ym;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 65°;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
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 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i
pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie,
licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin
ciennych z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach
i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18,0 m;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy 34KL i dojazdu 29 KD;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min. 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ
obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
0%
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14. INNE ZAPISY
 nie dotyczy
1. Nr karty terenu 19a
Symbol terenu M/u
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo jednorodzinne i
ma³e domy mieszkalne oraz us³ugi nieuci¹¿liwe (typu
handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne
analogiczne do w/w),
Funkcje towarzysz¹ce: miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Tymczasowe gara¿e i komórki gospodarcze, (poza wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach;
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o charakterze sta³ym;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4;
maks. 0,9;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 30%
maks. 50%;
 pochylenie po³aci dachowej: min 35o, maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 65°;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin z PVC i
blachy), w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie
brukowe; powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  wg rysunku planu;
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 maks. dwie dzia³ki budowlane,
 powierzchnia dzia³ki budowlanej min 400 m2
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Powstañców
Warszawy i proj. dojazdu 29 KD;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
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elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 budynek posiadaj¹cy wartoæ historyczn¹: ul. Powstañców Warszawy 4 obligatoryjne zachowanie
kompozycji bry³y, podzia³ów elewacji, formy okien
i drzwi, stosowanie tradycyjnych materia³ów wykoñczenia elewacji, Wszelkie dzia³ania inwestycyjne jak adaptacje i remonty obiektów (zmiany elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz na etapie realizacyjnym;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
STREFY ZAGRO¯EÑ:
obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA:
0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy

1. Nr karty terenu 20
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi nieuci¹¿liwe (typu handel detaliczny, gastronomia, administracja, i inne analogiczne do w/w),
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, miejsca parkingowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Tymczasowe gara¿e i komórki gospodarcze, (poza wbudowanymi w inne obiekty);
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZA-

5.

6.
7.

8.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych
budynkach;
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ze wzglêdu na usytuowanie w bezporednim s¹siedztwie terenów kolejowych istniej¹ce budynki
mog¹ byæ zachowane warunkowo, z zastrze¿eniem
pk-tu 14.
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m,
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy: min 0,4,
maks. 0,6;
 dopuszczalny procent zabudowy terenu: min 20%,
maks. 40;
 pochylenie po³aci dachowej: min 30o, maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o;
 architektura obiektów i sposób zagospodarowania
terenu powinny charakteryzowaæ siê wysokim standardem estetyczno-u¿ytkowym; w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich
walorach estetycznych (wyprawy tynkarskie, licówka, dachówka, zakaz stosowania ok³adzin ciennych
z PVC i blachy), w dojazdach, dojciach i innych
powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe; powierzchnie nieutwardzone i
niezabudowane powinny byæ zagospodarowane w
formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej.
 linie zabudowy  nie ustala siê, w przypadku realizacji nowej zabudowy odleg³oæ projektowanej od terenów PKP zabudowy nale¿y uzgodniæ z PKP;
ZASADY PARCELACJI TERENU
 min szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony
ulicy, placu o charakterze publicznym  18.0 m;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA:
 obs³uga komunikacyjna terenu  z dojazdu 29. KD i
ci¹gu pieszo-jezdnego 27. KX;
 obligatoryjne zapewnienie w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny miejsc parkingowych wg wskanika min. 1 mp/100 m2 pow. ogólnej us³ug, 1mp/1 mieszkanie;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
woda: z sieci wodoci¹gowej;
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia;
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych;
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz
na wysypisko mieci.
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami, ha³asem i wibracjami;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji, i zanieczyszczeñ powietrza od linii kolejowej:
 obszar po³o¿ony w zasiêgu oddzia³ywania lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdañskim;
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
13. STAWKA PROCENTOWA:
0%
14. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z
pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z
dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz.
U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r.
poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on
odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 21
Symbol terenu KP, ZP
2. FUNKCJE OBSZARU
Funkcje preferowane: parking,
Funkcje towarzysz¹ce: zieleñ urz¹dzona oraz sieci i
urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 docelowa likwidacja istniej¹cego budynku
 w powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ
nawierzchnie brukowe ewentualnie asfaltowe;
 nieutwardzone powierzchnie terenu nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 min. odleg³oæ miejsc parkingowych od po³udniowej granicy obszaru: 10,0 m.
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4. ZASADY PARCELACJI TERENU
 zakaz parcelacji
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Niemcewicza 32 KD i Prusa 31 KD;
 obligatoryjna realizacja ok. 50 miejsc parkingowych;
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
nale¿y zarezerwowaæ mo¿liwoæ usytuowania stacji transformatorowej w obrêbie obszaru
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci;
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne zachowanie wartociowych drzew;
 obligatoryjna realizacja pasa zieleni (¿ywop³ot, zadrzewienie) wzd³u¿ po³udniowej, wschodniej i pó³nocnej granicy terenu;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni obszaru;;
8. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 ca³y teren powinien byæ objêty jedn¹ inwestycj¹;
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE ZAPISY
 wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, mog¹ce mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na ul. Chopina i Kopernika wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich w Gdañsku;
1. Nr karty terenu 22
Symbol terenu KP, ZP
2. FUNKCJE OBSZARU
Funkcje preferowane: parking,
Funkcje towarzysz¹ce: zieleñ urz¹dzona, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 obligatoryjne organizacja dojazdu do posesji w obszarze 13. U/m.
 usytuowanie przystanku autobusowego  wg rysunku planu;
 w powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ
nawierzchnie brukowe ewentualnie asfaltowe;
 nieutwardzone powierzchnie terenu nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
4. ZASADY PARCELACJI TERENU
 zakaz parcelacji
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Niemcewicza 32 KD;
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
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 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci;
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne zachowanie wartociowych drzew;
 obligatoryjna realizacja pasa zieleni (¿ywop³ot, zadrzewienie) wzd³u¿ po³udniowej, wschodniej i pó³nocnej granicy terenu;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni obszaru;
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów
archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 ca³y teren powinien byæ objêty jedn¹ inwestycj¹;
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 zagospodarowanie terenu wymaga uzgodnienia z
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê

1. Nr karty terenu 23
Symbol terenu KP, ZP
2. FUNKCJE OBSZARU
Funkcje preferowane: parking,
Funkcje towarzysz¹ce: zieleñ urz¹dzona, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cego parkingu;
 w powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ
nawierzchnie brukowe ewentualnie asfaltowe;
 nieutwardzone powierzchnie terenu nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
4. ZASADY PARCELACJI TERENU
 zakaz parcelacji;
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Chopina 38.
KZ, oraz Kopernika 30. KD;
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia nale¿y zarezerwowaæ mo¿liwoæ usytuowania stacji transformatorowej w obrêbie obszaru
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci;
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjna realizacja pasa zieleni (¿ywop³ot, zadrzewienie) wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 20% powierzchni obszaru;
8. WARUNKI KONSERWTORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków i i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi
inwestycjami;
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
 zmiany w zagospodarowaniu terenu mog¹ce mieæ
wp³yw na organizacje ruchu na ul. Chopina wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
1. Nr karty terenu 24
Symbol terenu KP
2. FUNKCJE OBSZARU
Funkcje preferowane: parking,
Funkcje towarzysz¹ce: zieleñ urz¹dzona, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ
nawierzchnie brukowe ewentualnie asfaltowe;
 nieutwardzone powierzchnie terenu nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej;
4. ZASADY PARCELACJI TERENU:
 zakaz parcelacji;
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Polskich Kolejarzy 29 KD i 28 KD;
 obligatoryjna realizacja ok. 50 miejsc parkingowych
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci;
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjna realizacja pasa zieleni (¿ywop³ot, zadrzewienie) wzd³u¿ wschodniej granicy terenu;
 powierzchnia terenu czynna biologicznie powinna
stanowiæ min 10% powierzchni obszaru;
8. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI:
 teren objêty jedn¹ inwestycj¹;
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9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z
pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z
dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz.
U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r.
poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on
odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 25
Symbol terenu KP
2. FUNKCJE OBSZARU
Funkcje preferowane: gara¿e indywidualne,
Funkcje towarzysz¹ce: zieleñ urz¹dzona, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cych gara¿y, bez mo¿liwoci realizacji nowych gara¿y;
 w powierzchniach utwardzonych (dojazdy do gara¿y) nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe ewentualnie asfaltowe;
 nieutwardzone powierzchnie terenu nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej;
 obligatoryjna organizacja dojcia i dojazdu do terenu 11.U/m
4. ZASADY PARCELACJI TERENU
 minimalna szerokoæ wydzielenia geodezyjnego wewnêtrznych przejazdów 8,0m;
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Skalskiego
37.KZ;
 mo¿liwoæ organizacji wjazdu/wyjazdu z ulicy Skalskiego wy³¹cznie w miejscu wskazanym na rysunku
planu.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media:
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej;
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci;
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
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 obligatoryjna realizacja pasa zieleni (¿ywop³ot, zadrzewienie) wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu, na
odcinku wolnym od istniej¹cej zabudowy;
8. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 nie dotyczy;
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE ZAPISY

1. Nr karty terenu 26
Symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO- TECHNICZNE
 ci¹g pieszo jezdny zwi¹zany z wejciem do tunelu
podziemnego zwi¹zanego z dworcem PKP, w tym
pas przeznaczony do ruchu rowerowego szer.
min.1,5m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia brukowa, dostosowana do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych;
 elementy ma³ej architektury (lampy, kosze itp.)- o wysokich walorach estetycznych, wg jednolitej koncepcji stylistycznej,
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 m
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej,
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z pón.
zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5
maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 47
z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r. poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w
sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót
ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 27
Symbol terenu KX
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2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny istniej¹cy;
 nawierzchnia brukowa lub asfaltowa, dostosowana
do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
adaptacja istniej¹cego wydzielenia;
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ekran akustyczny wzd³u¿ zachodniej granicy z lini¹
kolejow¹;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z pón.
zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5
maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 47
z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r. poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w
sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót
ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 27a
Symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszy projektowany;
 rodzaj nawierzchni: brukowa;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
3,0 m
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nie dotyczy;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 nie dotyczy;
1. Nr karty terenu 28
Symbol terenu KD
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2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa KD 1/1 istniej¹ca, modernizowana;
 jezdnia: 1 x 3,5 m;
 chodnik dwustronny szer. 2 x 1,5m;
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa,
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
9,0 m
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 miejsca postojowe prostopad³e w poszerzeniu pasa
ulicy;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 wrzenia 1998 r. (DZ. U. NR. 151, z 1998,
poz. 987, z pózn. zmianami) w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, wymagaj¹ uzgodnienia z PKP-Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 29
Symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa jednokierunkowa KD 1/1 istniej¹ca;
 jezdnia: min. 3,5 m;
 chodnik jednostronny szer. 1 x 1,5 m;
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 adaptacja istniej¹cego wydzielenia;
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 miejsca postojowe w poszerzeniu pasa ulicy;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej,
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z pón.
zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim po-
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winny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5
maja 1999 r., zm.  z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr
47 z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r. poz. 627)
w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w
s¹siedztwie lini kolejowych wykonywania robót
ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 30
Symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa KD 1/2 istniej¹ca/projektowana;
 jezdnia: 2 x 3,0 m;
 chodnik dwustronny szer. 1,5 m;
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa,
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rys planu;
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 miejsca postojowe w poszerzeniu pasa ulicy;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków
i i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 nie dotyczy
1. Nr karty terenu 30a
Symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO- TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny projektowany;
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia brukowa, dostosowana do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych;
 elementy ma³ej architektury (lampy, kosze itp.)- w
wysokich walorach estetycznych, wg jednolitej koncepcji stylistycznej;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZA-

4.
5.
6.
7.
8.
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J¥CYCH
5,0 m
PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nie dotyczy;
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 nie dotyczy

1. Nr karty terenu 30b
Symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO- TECHNICZNE
 ci¹g pieszy projektowany;
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia brukowa;
 elementy ma³ej architektury (lampy, kosze itp.)- w
wysokich walorach estetycznych, wg jednolitej koncepcji stylistycznej;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
3,0 m
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nie dotyczy;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 nie dotyczy
1. Nr karty terenu 31
Symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa KD 1/2 istniej¹ca  do modernizacji
 jezdnia: 2 x 3,0 m z mo¿liwoci¹ zawê¿enia do jednego pasa szer. 4,50 m w rejonach w³¹czenia do ul.
Obroñców Wybrze¿a i Kopernika.
 chodnik dwustronny/jednostronny szer min 1,5 m;
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa,
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu;
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 ewentualne miejsca postojowe pod³u¿ne na odcinkach, gdzie szer. pasa drogi wynosi 12 m;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków
i i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 nie dotyczy
1. Nr karty terenu 32
Symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa KD 1/2 istniej¹ca adaptowana;
 jezdnia: 2 x 3,0 m;
 chodnik dwustronny min. szer. 1,5 m,
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 mo¿liwoæ organizacji miejsc postojowych wzd³u¿
ulicy;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi,
mog¹ce mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na ul. Kopernika wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku
1. Nr karty terenu 33
Symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna KL 1/2 istniej¹ca adaptowana;
 jezdnia: 2 x 3,5 m;
 chodnik dwustronny 2,0 m, lub ci¹gi pieszo-rowerowe;
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
adaptacja pasa istniej¹cego;
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
 zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r.
(Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia
20 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476, Dz. U.
Nr 52 z 2000 r. poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie lini kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku
na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê,
 wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w
Ró¿ynach.
1. Nr karty terenu 34
Symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna KL 1/2 istniej¹ca adaptowana;
 jezdnia: 2 x 3,5 m;
 chodnik dwustronny szer min. 2,0 m, lub ci¹gi pieszo-rowerowe;
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa,
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
14,0 m  adaptacja pasa istniej¹cego
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
 zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z pón.
zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuwanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5
maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz .U. Nr 47
z 1999 r. poz. 476, Dz. U. Nr 52 z 2000 r. poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w
s¹siedztwie lini kolejowych wykonywania robót
ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych;
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 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku
na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 35
Symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 obecnie  ulica zbiorcza, docelowo  ulica lokalna
KL 1/2  istniej¹ca adaptowana;
 jezdnia: 2 x 3,5 m;
 chodnik dwustronny szer min. 1,5 m,
 cie¿ka rowerowa po stronie po³udniowej szer. min.
1,5 m;
 lokalizacja przystanku autobusowego  wg rysunku
planu;
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
14,0 m  adaptacja pasa istniej¹cego;
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
Do czasu realizacji docelowej projektowanej drogi
zbiorczej (przed³u¿enie ul. Chopina od ronda w kierunku wschodnim) ulica Kopernika pe³niæ ma rolê ulicy
zbiorczej. Do tego czasu zmiany w zagospodarowaniu
pasa drogi wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku na etapie: wydania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
1. Nr karty terenu 36
Symbol terenu KZ
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica zbiorcza KZ 1/2 istniej¹ca adaptowana;
 jezdnia: 2 x 3,5 m;
 chodnik dwustronny szer. min. 1,5 m,
 cie¿ka rowerowa jednostronna szer. min. 1,5 m;
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa;
 lokalizacja przystanków autobusowych-wg rysunku
planu;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 adaptacja pasa istniej¹cego;
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
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5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
 zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 nie dotyczy
1. Nr karty terenu 37
Symbol terenu KZ
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica zbiorcza KZ 1/2 istniej¹ca adaptowana;
 jezdnia: 2 x 3,5 m;
 chodnik dwustronny szer min. 2,0 m;
 cie¿ka rowerowa jednostronna szer. min. 1,5 m;
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa;
 lokalizacja przystanków autobusowych-wg rysunku
planu;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 adaptacja pasa istniej¹cego
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie dotyczy;
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
 zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
1. Nr karty terenu 38
Symbol terenu KZ
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica zbiorcza KZ 1/2 istniej¹ca adaptowana, modernizowana;
 zak³adana modernizacja istniej¹cego wiaduktu;
 jezdnia: 2 x 3,5 m;
 chodnik dwustronny szer. min. 2,0 m;
 cie¿ka rowerowa jednostronna szer. min. 1,5 m;
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa;
 lokalizacja przystanków autobusowych-wg rysunku
planu;
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (za-
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gospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z
Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku inwestowanie na
tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych
zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi
wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
 w strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu):
obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (DZ. U. NR. 151, z 1998, poz. 987, z pózn.
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, a tak¿e remonty i adaptacje obiektów istniej¹cych wymagaj¹ uzgodnienia z PKP-Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 38a
Symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO- TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny projektowany;
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia brukowa, przystosowana do ruchu pojazdów uprzywilejowanych,
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 nie przewiduje siê;
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu:
obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków
i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ
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w formie zieleni urz¹dzonej;
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
 W strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu):
obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. U. Nr 151, z 1998 r., poz. 987, z pózn.
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury
Kolejowej w Gdañsku na etapie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na
budowê.

216
UCHWA£A Nr XXXVI/273/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art.18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085 i Nr 115, poz. 1229),
art.18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 89, poz. 971), w celu
okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny
wspólnoty samorz¹dowej i interes w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XVII/150/2000 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czêci gminy Bytów,
Rada Miejska w Bytowie uchwala zmianê miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów
dla obszaru dzia³ek oznaczonych wg ewidencji gruntów
numerami 196, 353 i 295/2P w Pomysku Ma³ym, dz. 49 w
Niezabyszewie i dz. 196 w Z¹binowicach.
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe zmiany planu maj¹ jednolity uk³ad
formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim
jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte w jedenastu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 11. S¹ to:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ustalenia funkcjonalne  1,
ustalenia ekologiczne  2,
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3,
ustalenia form zabudowy  4,
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5,
ustalenia zasad parcelacji  6,
ustalenia planistyczne i proceduralne  7,
ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego  8,
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9,
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  10,
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11.
2. Grupa oznaczona numerem 12 zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
oraz o innych aktach prawnych, ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
1) Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie
planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym.
2) W granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego
obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym.
Oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu ustalaj¹ przeznaczenie terenu.
§3
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe
planu.
2) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co
najmniej z budynku mieszkalnego jednorodzinnego
i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania
p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie.
3) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego.

Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
§4
1. Dla terenu elementarnego 01.00.01.  po³o¿onego w
obrêbie geodezyjnym Niezabyszewo, dzia³ka Nr 49,
uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Ca³y teren elementarny 01.00.01. przeznacza siê
na cele gospodarki lenej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
Nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) ustalenia form zabudowy  4:
Nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
Nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
Nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
8.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
zmiany planu dróg publicznych lub wewnêtrznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie
obszaru opracowania.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  10:
10.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
Nie ustala siê.
12) informacje  12:
12.1.Teren po³o¿ony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi.
12.2.Teren po³o¿ony jest w obrêbie G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 117.
2. Uchwala siê rysunek nr 01.00.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów, dla terenu elementarnego 01.00.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w
czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 0% dla ca³ego
terenu elementarnego 01.00.01.  po³o¿onego w obrêbie geodezyjnym Niezabyszewo, dzia³ka Nr 49.
§5
1. Dla terenu elementarnego 02.00.01.  po³o¿onego w
obrêbie geodezyjnym Pomysk Ma³y, dzia³ki Nr 295/2P
i 353, uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
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1.1.Ca³y teren elementarny 02.00.01. przeznacza siê
na cele gospodarki lenej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
Nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) ustalenia form zabudowy  4:
Nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
Nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
Nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
8.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
zmiany planu dróg publicznych lub wewnêtrznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie
obszaru opracowania.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  10:
10.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
Nie ustala siê.
12) informacje  12:
12.1.Teren po³o¿ony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi.
12.2.Teren po³o¿ony jest w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 117.
2. Uchwala siê rysunek nr 02.00.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów, dla terenu elementarnego 02.00.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w
czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego
terenu elementarnego 02.00.01 po³o¿onego w obrêbie geodezyjnym Pomysk Ma³y, dzia³ki Nr 295/2 P i 353.
§6
2. Dla terenu elementarnego 02.00.02.  po³o¿onego w
obrêbie geodezyjnym Pomysk Ma³y, dzia³ki Nr 196,
uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.2.Ca³y teren elementarny 02.00.02. przeznacza siê
na cele gospodarki lenej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
Nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.2.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
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4) ustalenia form zabudowy  4:
Nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
Nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.2.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
Nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
8.2.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
9.2.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
zmiany planu dróg publicznych lub wewnêtrznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie
obszaru opracowania.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  10:
10.2.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
Nie ustala siê.
12) informacje  12:
12.1.Teren po³o¿ony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi.
12.2.Teren po³o¿ony jest w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 117.
2. Uchwala siê rysunek nr 02.00.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów, dla terenu elementarnego 02.00.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w
czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego
terenu elementarnego 02.00.02 po³o¿onego w obrêbie geodezyjnym Pomysk Ma³y, dzia³ki Nr 196.
§7
1. Dla terenu elementarnego 03.00.01.  po³o¿onego w
obrêbie geodezyjnym Z¹binowice, dzia³ka Nr 196,
uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Ca³y teren elementarny 03.00.01. przeznacza siê
na cele gospodarki lenej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
Nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) ustalenia form zabudowy  4:
Nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
Nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 216, 217

 578 

8) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
Nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
zmiany planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie
obszaru opracowania.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  10:
10.1. Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
Nie ustala siê.
12) informacje  12:
12.1.Teren po³o¿ony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi.
12.2.Teren po³o¿ony jest w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 117.
2. Uchwala siê rysunek nr 03.00.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów, dla terenu elementarnego 03.00.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w
czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego
terenu elementarnego 03.00.01.  po³o¿onego w obrêbie geodezyjnym Z¹binowice, dzia³ka Nr 196.

rowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment miasta Czersk  dzia³ki geodezyjne Nr Nr 460/30, 595/5, przy
ul. Piotra Ferensa.

Rozdzia³ 3. Przepisy koñcowe

§2

§8

1. Ustalenia tekstowe planu przedstawiono w postaci tabeli  kart terenu i s¹ one nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE P
2. FUNKCJA TERENU:
 funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna,
magazyny i sk³ady,
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z
zakresu handlu, rzemios³a; zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania
zabudowy, komunikacja niezbêdna dla obs³ugi
terenu,
 funkcja wykluczona  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 maks. powierzchnia zabudowy (dotyczy równie¿
wiat) terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki  70%
 min. procent powierzchni przyrodniczo- czynnej
(powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi) terenu lub wydzielonej z
niego dzia³ki 15%,
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  jak
na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y:
 5 m w ka¿d¹ stronê od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN,
 10 m od strony dzia³ki 595/8 i projektowanej
drogi zbiorczej (dz. nr 460/23),
 10 m od drogi  ul. Szczepañskiego,

Na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów uchwalonego uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. opublikowanego w Dz.
Urz. Woj. S³upskiego z dnia 16 grudnia 1994 r. Nr 42,
poz. 241.
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Bytowie i skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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UCHWA£A Nr XXX/341/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

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, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279 z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr
14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r.: Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
989, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Miejska w Czersku uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment miasta Czersk  dzia³ki
geodezyjne Nr Nr 460/30, 595/5, stanowi¹cy zmianê
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalony Uchwa³¹
Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. bydgoskiego Nr 7, poz. 111 z
dnia 30 czerwca 1992 r.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y).
3. Nie ustala siê tymczasowych zasad zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
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 w przypadku skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rys. planu od linii ee SN  za³.
nr 1 do Uchwa³y nie obowi¹zuj¹,
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10 m od strony dzia³ki
nr 595/8 oraz od ul. Szczepañskiego  jak na rys.
planu za³. nr 1 do Uchwa³y; zieleñ mieszana: rednia i wysoka o funkcji akustycznej i aerosanitarnej,
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ogrodzenia pe³nego od
strony dzia³ki nr 595/8,
 w przypadku lokalizacji wjazdu od strony projektowanej ulicy zbiorczej (dz. nr 460/23) wymagane urz¹dzenie wjazdu w miejscu wskazanym na rys. planu
za³. nr 1 do uchwa³y,
 ewentualna uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny,
 projektowane sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu lokalizowaæ wzd³u¿ dróg w obszarze wy³¹czonym
z lokalizacji budynków,
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
istniej¹cych, podziemnych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego.
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci, zasad podzia³u
nie ustala siê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu), dotyczy równie¿ wiat  12 m,
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u
s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci; budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu
zabudowy lub jego nastêpców prawnych.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Szczepañskiego w dowolnym
miejscu (poza obszarem opracowania planu) oraz
od strony projektowanej ul. zbiorczej (poza obszarem opracowania planu) w miejscu wskazanym na
rys. planu za³. nr do Uchwa³y,
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 min. 10 mp dla samochodów osobowych,
 min. 5 mp dla samochodów ciê¿arowych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ:
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na
w³asnej dzia³ce,
 z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych do
istniej¹cej kanalizacji deszczowej w s¹siednich dzia³kach lub bezporednio do wód p³yn¹cych poprzez
separatory zanieczyszczeñ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci w s¹siednich
dzia³kach na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
abonenckiej stacji transformatorowej zasilanej z przebiegaj¹cych przez teren opracowania linii SN.
Gospodarka odpadami sta³ymi:
 odpady komunalne gromadziæ w obrêbie w³asnych
dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie miasta,
 odpady poprzemys³owe odprowadziæ we w³asnym
zakresie zgodnie z Ustaw¹ o odpadach.
2. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na 0%.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y jest Rysunek planu  w skali
1:1000 stanowi¹cy za³. graficzny nr 1 do niniejszej
Uchwa³y.
2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenie literowe wydzielonego terenu  P zabudowa produkcyjna,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu,
 wymagana lokalizacja wjazdu od strony projektowanej ulicy zbiorczej.
§4
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czersku.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Czersku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu miasta Czerska granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalony Uchwa³¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca
1992 r. (Dz. Urz. Woj. bydgoskiego Nr 7, poz. 111 z dnia
30 czerwca 1992 r.).
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje po up³ywie 14
dnia po og³oszeniu, z wyj¹tkiem § 4 ust. 2, pkt 1 i 2, który
wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
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UCHWA£A Nr XXX/342/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment gminy Czersk- dzia³ki nr nr 17, 213/1-6, 293/1 we wsi Z³otowo.
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, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279 z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr
14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r.: Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
989, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Miejska w Czersku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment gminy Czersk- dzia³ki nr nr 17, 213/1-6, 293/1 we wsi Z³otowo, stanowi¹cy
zmianê do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêci gminy Czersk obejmuj¹cego: we
wsi Z³otowo dzia³ki nr 17, 213/1-6, 293/1, we wsi Bêdmierowice dzia³kê nr 171/5; we wsi £¹g dzia³ki nr 99/2
i nr 168/1; we wsi Malachin dzia³ki nr 112/2 i nr 288/3;
we wsi £ukowo dzia³kê nr 57/22; we wsi Ostrowite dzia³ki nr 228, 229, 500, 542/17, 542/18, 542/30, i czêci
nr 542/31; we wsi Klaskawa dzia³kê nr 180 i czêæ nr 23/2;
we wsi Rytel dzia³ki nr 348, 661/10, 720/1, 720/4, 752/
1-5 i 753; we wsi Krzy¿ dzia³kê nr 819/1; we wsi Gutowiec dzia³kê nr 248/1 jako zmiany dotychczas obowi¹zuj¹cego na tych terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwa³¹ Nr XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk z dnia
19 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. bydgoskiego Nr 22,
poz. 95 z dnia 14 sierpnia 1996 r.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ granice dzia³ek
geodezyjnych o nr 17, 213/1-6, 293/1 we wsi Z³otowo.
§2
1. Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) w Uchwale Nr XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk z
dnia 19 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. bydgoskiego

nr 22, poz. 95 z dnia 14 sierpnia 1996 r.) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêci gminy Czersk obejmuj¹cego:
we wsi Z³otowo dzia³ki nr 17, 213/1-6, 293/1, we wsi
Bêdmierowice dzia³kê nr 171/5; we wsi £¹g dzia³ki
nr 99/2 i nr 168/1; we wsi Malachin dzia³ki nr 112/2 i
nr 288/3; we wsi £ukowo dzia³kê nr 57/22; we wsi
Ostrowite dzia³ki nr 228, 229, 500, 542/17, 542/18,
542/30, i czêci nr 542/31; we wsi Klaskawa dzia³kê
nr 180 i czêæ nr 23/2; we wsi Rytel dzia³ki nr 348,
661/10, 720/1, 720/4, 752/1-5 i 753; we wsi Krzy¿
dzia³kê nr 819/1; we wsi Gutowiec dzia³kê nr 248/1
jako zmiany dotychczas obowi¹zuj¹cego na tych
terenach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zmienia siê zapisy dotycz¹ce usytuowania g³ównej kalenicy dachu,
2) w Rozdziale 2 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów w/wym Uchwa³y w art. 3 pkt 1 ppkt
2) skrela siê s³owa: równoleg³oci g³ównej kalenicy dachów do ww. linii,
3) w Rozdziale 2 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów w/wym Uchwa³y w Art. 3 pkt 2 ppkt
3) skrela siê s³owa: równoleg³oci g³ównej kalenicy dachów do zachodniej granicy terenu,
4) w Rozdziale 2 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów w/wym Uchwa³y w Art. 3 pkt 2 ppkt
3) skrela siê s³owa: równoleg³oci g³ównej kalenicy dachów do wschodniej granicy terenu,
5) pozosta³e ustalenia okrelone w Uchwale Nr XXVI/
159/96 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 czerwca
1996 r. (Dz. Urz. Woj. bydgoskiego nr 22, poz. 95 z
dnia 14 sierpnia 1996 r.) pozostaj¹ bez zmian,
6) nie sporz¹dza siê za³¹cznika graficznego do niniejszej Uchwa³y.
§3
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czersku.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Czersku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wypisów na zasadach okrelonych w
art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu tj.
dla dzia³ek geodezyjnych o nr 17, 213/1-6, 293/1 we wsi
Z³otowo traci moc Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego czêci gminy Czersk obejmuj¹cy: we wsi
Z³otowo dzia³ki nr 17, 213/1-6, 293/1, we wsi Bêdmierowice dzia³kê nr 171/5; we wsi £¹g dzia³ki nr 99/2 i nr 168/1;
we wsi Malachin dzia³ki nr 112/2 i nr 288/3; we wsi £ukowo dzia³kê nr 57/22; we wsi Ostrowite dzia³ki nr 228, 229,
500, 542/17, 542/18, 542/30, i czêci nr 542/31; we wsi
Klaskawa dzia³kê nr 180 i czêæ nr 23/2; we wsi Rytel dzia³-
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ki nr 348, 661/10, 720/1, 720/4, 752/1-5 i 753; we wsi Krzy¿
dzia³kê nr 819/1; we wsi Gutowiec dzia³kê nr 248/1 jako
zmiany dotychczas obowi¹zuj¹cego na tych terenach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalony uchwa³¹ Nr XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk
z dnia 19 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. bydgoskiego Nr
22, poz. 95 z dnia 14 sierpnia 1996 r.) w czêci dotycz¹cej
usytuowania g³ównej kalenicy dachu.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje po up³ywie 14
dnia po og³oszeniu, z wyj¹tkiem § 3 ust. 2, pkt 1 i 2, który
wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czersku
K. Sêkielewski
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UCHWA£A Nr LIX/145/2001
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz na podstawie art.15, art.19 pkt 1 lit.a
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. Nr 149, poz. 704,
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780,
Nr 121, poz. 770, Nr107, 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), w
zwi¹zku z § 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375), Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
a) od sprzeda¿y z samochodu osobowego, osobowociê¿arowego (typu ¿uk, nysa) 25,00 z³,
b) od sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego, platformy,
naczepy samochodwej lub ci¹gnikowej 50,00 z³,
c) od sprzeda¿y ze stolika 15,00 z³,
d) od sprzeda¿y z rêki, koszyka, skrzynki 10,00 z³,
e) od sprzeda¿y towarów wy³o¿onych na placu 25,00 z³.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa,
przez Stra¿ Gminn¹.
§3
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 15%
od zebranych kwot op³aty targowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
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UCHWA£A Nr XXXXI/288/02
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 40 ust. 1 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 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, Nr 89,
poz. 971) i art. 21 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
1. Ustala siê czynsz za lokale mieszkalne.
2. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali
mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni, oraz
wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w
tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹ i
elektryczn¹
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania nale¿noci zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania
niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do
lokalu energii elektrycznej, cieplnej, wody, oraz odbiór
nieczystoci p³ynnych i sta³ych w wypadkach gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
§4
Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wed³ug
za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§5
Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej uchwala Zarz¹d Gminy Stary Targ poprzez ustale-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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nie wartoci stawki bazowej dla lokalu mieszkalnego.
§6
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w
lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i
schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania
opa³u.
§7

wiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Targ.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Czynsz najmu p³atny jest z góry do 20-go ka¿dego miesi¹ca na wskazany przez wynajmuj¹cego rachunek.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

§8
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypo-

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Rady Gminy Stary Targ
Nr XXXXI/288/02
z dnia 29 stycznia 2002 r.
Tabela zni¿ek w stosunku do stawki bazowej czynszu lokalu mieszkalnego
Lp.

Wyposa¿enie mieszkañ w instalacjê

Baza%

I strefa 1/

II strefa 2/

III strefa 3/

1.

Mieszkanie o najwy¿szym standardzie
na terenie gminy Stary Targ

100

0

-5

- 10

2.

Mieszkanie nie wyposa¿one w CO

90

0

-5

- 10

3.

Mieszkanie nie wyposa¿one w CO i WC

80

0

-5

- 10

4.

Mieszkanie nie wyposa¿one w CO
i ³azienkê

70

0

-5

- 10

5.

Mieszkanie wyposa¿one tylko
w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹

60

0

-5

- 10

6.

Mieszkanie bez instalacji wodno-kanaliz.

50

0

-5

- 10

1) I strefa w miejscowociach: Czerwony Dwór, D¹brówka Malborska, Krzy¿anki, Stary Targ, Szropy, Szropy
PGR, Waplewo Wielkie i Zielonki-Osiedle;
2) II strefa w miejscowociach: Bukowo, Grzyma³a, Jordanki, Jurkowice- wie, Jurkowice I, Jurkowice II, Kalwa, Klecewo, Kocielec, £abuñ, Mleczewo, Nowy Targ,
Tropy, Ramoty, Stary Dwór, Tulice, Waplewo-Osiedle,
Zielonki PGR i Stary Targ- Wybudowanie;
3) III strefa w miejscowociach: Brzozówka, Dziewiêæ
W³ók, Ig³y Jod³ówka, Czêæ Jordanek, tj. nieruchomoci nr 39 i 35, K¹tki, Lasy, £oza, Malewo, Pozolia, czêæ
Ramot, tj. nieruchomoæ nr 17 i 18, Szropy-Niziny, ledziówka, Telkwice, Trankwice, Olszówka, Wapiewko,
czêæ Nowy Targ, tj. numery nieruchomoci 40, 41, 41a,
61, 83, 84a, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 i 94, Szropy
numer nieruchomoci 54.

221
UCHWA£A Nr XXXXI/289/02
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych i pomieszczeñ gospodarczych stanowi¹cych
w³asnoæ gminy Stary Targ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 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,
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poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r., Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê miesiêczne stawki czynszu najmu za wynajêcie nastêpuj¹cych lokali u¿ytkowych na terenie gminy:
1) dla lokali handlowych w miejscowociach Stary
Targ, Szropy i Waplewo Wielkie stawka za 1 m2 
2,90 z³ + 22% VAT za w pozosta³ych miejscowociach stawka za 1 m2  2,18 z³ + 22% VAT,
2) dla lokali us³ugowych stawka za 1 m2  2,73 z³ +
22% VAT,
3) dla pozosta³ych lokali stawka za 1 m2  2,18 z³ +
22% VAT.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy w Starym Targu do stosowania  w szczególnie uzasadnionych przypadkach
 obni¿ek stawek czynszowych, wymienionych w ust.
1, przy czym stawka czynszu najmu w takim przypadku nie mo¿e byæ ni¿sza od stawki 1,10 z³ + 22% VAT.
§2
Ustala siê stawkê op³at czynszowych za oddanie w najem pomieszczeñ gospodarczych bêd¹cych w³asnoci¹
gminy i oddane w najem na rzecz osób fizycznych:
1) dla pomieszczeñ gospodarczych po³o¿onych poza
lokalem mieszkalnym typu: chlewik, szopka i gara¿
stawka za 1 m2  0,20 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971) i w zwi¹zku z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Rada Gminy w Starym Targu postanawia ustaliæ wysokoæ op³aty za pobór wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych stanowi¹cych w³asnoæ gminy w wysokoci
1,96 z³ za 1 m3 pobranej wody + 7% VAT.
2. Iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie wskazañ
wodomierza. W przypadku braku wodomierza iloæ pobranej wody ustala siê wg przeciêtnych norm zu¿ycia
wody okrelonych w za³¹czniku do Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
§2
Zwalnia siê z obowi¹zku uiszczania op³at za pobór
wody: Urz¹d Gminy w Starym Targu, Stra¿nice OSP, Remizo-wietlice.

§3

§3

Stawki czynszu na wynajêcie lokali okrelonych w § 1,
oraz stawki op³at czynszowych za pomieszczenia gospodarcze o których mowa w § 2 nie dotycz¹ lokali i pomieszczeñ oddanych w najem, po przeprowadzeniu przetargu.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Targ.
§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Targ.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/232/01 Rady Gminy w
Starym Targu z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty za dostarczanie zimnej wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Stary Targ.

§5

§5

Traci moc Uchwa³a Nr VII/49/99 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu najmu za lokale u¿ytkowe i us³ugowe oraz
pomieszczenia gospodarcze stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy Stary Targ.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2002 r.

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 czerwca 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

222
UCHWA£A Nr XXXXI/290/02
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty za 1 m3 wody dostarczanej odbiorcom z wodoci¹gów stanowi¹cych w³asnoæ gminy Stary Targ.

223
UCHWA£A Nr XXXXI/291/02
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za 1 m3 odprowadzanych cieków do oczyszczalni w miejscowoci Mleczewo i us³ugi beczkowozem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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.
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1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r., Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) oraz w zwi¹zku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê o zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci za:
1) wprowadzanie do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych 1 m3 cieków ³¹cznie ze zrzutem w miejscowoci Mleczewo  1,30 z³ + 7% VAT,
2) wywóz 1 m3 cieków ³¹cznie ze zrzutem:
 w miejscowoci Jurkowice  8,26 z³ + 7% VAT,
 w miejscowoci Mleczewo (Pa³ac) i Klecewo (Pa³ac)
 8,26 z³ + 7% VAT.
2. Ustala siê stawkê op³at ponoszon¹ przez lokatorów
mieszkañ, stanowi¹cych w³asnoæ gminy Stary Targ:
 za odprowadzanie 1 m3 cieków do kanalizacji lokalnej  1,58 z³ + 7% VAT.
3. Iloæ odprowadzonych cieków okrela siê wed³ug
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków
przyjmuje siê jako równ¹ iloæ pobranej wody z wodoci¹gów wiejskich.

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, Nr 89,
poz. 971) i art. 4 pkt 2 Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón.
zm.) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za pobór energii
cieplnej CO i podgrzania wody w ród³ach wytwarzania
energii cieplnej w miejscowoci Waplewo Wielkie i Szropy, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Stary Targ:
 stawka za CO  3,42 z³ (brutto) za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
 stawka za podgrzanie wody  13,20 z³ (brutto) za 1 m2
pobranej wody.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Targ.
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Targ.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/234/01 Rady Gminy Stary Targ z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki op³at za pobór energii cieplnej CO i podgrzania wody
dla róde³ wytwarzania energii cieplnej o mocy do 1 MW,
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Stary Targ.

§3

§4

Traci moc Uchwa³a Nr XXXIII/233/01 Rady Gminy w
Starym Targu z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia przez Gminê odp³atnoci za usuwanie nieczystoci
p³ynnych z nieruchomoci po³o¿onych na gruntach komunalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Stary Targ oraz
Uchwa³a Nr XXXIV/247/01 Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek op³at w zakresie wprowadzania i wywozu cieków.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 czerwca 2002 r.

§4

UCHWA£A Nr XXXXI/293/02
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 29 stycznia 2002 r.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 maja 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

224
UCHWA£A Nr XXXXI/292/02
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawki op³at za pobór energii cieplnej CO i podgrzania wody dla róde³ wytwarzania energii cieplnej o mocy do 1 MW, stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Stary Targ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

225

w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wprowadzanie
cieków do zbiorczych urz¹dzeñ Kanalizacyjnych Zak³adu Energetyki Cieplnej i Us³ug Bytowych EKOLOG w
Zielonkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971) oraz w zwi¹zku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê o zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z2001 r. Nr 72,
poz. 747) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê za wprowadzanie do zbiorczych urz¹-
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dzeñ kanalizacyjnych 1 m3 cieków ³¹cznie ze zrzutem
 2,90z³+ 7% VAT.
2. Iloæ odprowadzonych cieków okrela siê wed³ug
urz¹dzeñ pomiarowych. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków przyjmuje siê jako równ¹ iloæ pobranej z wodoci¹gów wiejskich wody.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê EKOLOG w Zielonkach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

226
UCHWA£A Nr XXXXI/294/2002
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie: przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Stary Targ na 2002 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi dnia 26 padziernika 1982 r. (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 35, poz. 230) Rada
Gminy Stary Targ uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje do praktycznego stosowania Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stary Targ na 2002 r.  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz
Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXXXI/294/2002
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 stycznia 2002 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W STARYM TARGU NA 2002 ROK

L.p.

I.

zadania do realizacji

zwiêkszenie dostêpnoci
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzale¿nionych

sposoby realizacji

osoby odpowiedzialne

Anna Sa³ek
1) utrzymanie
i prowadzenie
punktu konsultacyjnego dla osób
uzale¿nionych od
alkoholu i cz³onków
ich rodzin – powsta³ego w Starym
Targu

planowan
y termin
realizacji
ca³y rok
z przerw¹
w miesi¹cach
VII-VIII

oczekiwane
efekty

szacunkowe
koszty

zmniejszenie
degradacji
psychofizyczne
j osób uzale¿nionych od
alkoholu

3,500,00 z³
– op³ata
terapeutyczna 300,00 z³
– energia 600,00 z³
– telefon

zwiêkszenie
skutecznoci
rehabilitacyjnej
osób uzale¿nionych
i wspó³uzale¿nionych

4,400,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

II

udzielanie rodzinom w których
wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy
psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed
przemoc¹ w rodzinie
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2) dofinansowanie
Anna Sa³ek
placówki odwykowej s¹siedniej
gminy, do której s¹
kierowani lub
zg³aszaj¹ siê sami
mieszkañcy 
pacjenci uzale¿nieni
od alkoholu

jednorazowo zwiêkszenie
skutecznoci
rehabilitacyjnej
osób uzale¿nionych od alkoholu

500,00 z³

3) dofinansowanie
do szkolenia
specjalistycznego
dla prowadz¹cego
punkt konsultacyjny
4) zakup i dystrybucja materia³ów
informacyjno –
edukacyjnych
(ulotki, broszury)
dla klientów punktu
konsultacyjnego i
organizacji wspó³dzia³aj¹cych (ZOZ,
GOPS)

Anna Sa³ek

jednorazowo podniesienie
kwalifikacji

500,00 z³

Katarzyna
Borsuk

wg potrzeb

zwiêkszenie
wiadomoci
negatywnych
skutków picia
alkoholu

500,00 z³

5) op³acanie
kosztów bieg³ego
orzekaj¹cego w
przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu
6) dofinansowanie
do obozów terapeutycznych prowadzonych wg okrelonego programu
terapeutycznego
przez specjalistów
w zakresie terapii
uzale¿nieñ

Anna Sa³ek

wg potrzeb

zwiêkszenie
wiadomoci
w³asnych
problemów

1,000,00 z³

VII - VIII

wzmocnienie
naturalnych
potrzeb
dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

7,200,00 z³

7) dofinansowanie
do obozów (kolonii)
terapeutycznych dla
dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych a
przebywaj¹cych w
domach dziecka
1) utrzymanie i
prowadzenie
istniej¹cej w
Szropach wietlicy
socjoterapeutycznej

j.w.

VII - VIII

wzmocnienie
naturalnych
potrzeb dzieci

800,00 z³

Katarzyna
Borsuk

zgodnie z
zawart¹
umow¹

zmniejszenie
iloci i
dolegliwoci
alkoholowych
zaburzeñ ¿ycia
rodzinnego

6,120,00 z³

2) doposa¿enie
wietlicy socjoterapeutycznej w
pomoce i sprzêt
niezbêdny do
prowadzenia zajêæ

Katarzyna
Borsuk

3) udzielanie
konsultacji i
wsparcia dla ofiar
przemocy domowej
(doros³ych i dzieci)
w istniej¹cym
punkcie konsultacyjnym

Tadeusz Sikora w godzinach uwiadomienie o
mo¿liwociach
otwarcia
przerwania
Danuta Milner punktu
procesu choroby
alkoholowej i
zwalczania
przemocy

Henryka Dyl

Jan Redmer

Irena
Koprowska
Wioletta
Jêdrzejewska

Henryka Dyl

jednorazowo

2,000,00 z³

Henryka Dyl

-

4) skierowanie
wskazanych przez
GOPS dzieci z
problemem alkoholowym na obóz
(koloniê) z programem terapeutycznym
5) dofinansowanie
konkursu pn.”Jak
spêdzaæ wolny
czas”

Irena
Koprowska

IV

prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoci informacyjnej i
edukacyjnej w szczególnoci dla
dzieci i m³odzie¿y

ustalenie szczegó³owych zasad
wydawania i cofania zezwoleñ
na prowadzenie sprzeda¿y
napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz kontrola
przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami

VII - VIII

jak pkt II.2

m - c II

zmniejszenie
iloci i
dolegliwoci
alkoholowych
zaburzeñ ¿ycia
rodzinnego
w ci¹gu roku wybór przez
szkolnego
m³odego
cz³owieka
dobrego zdrowego stylu ¿ycia
powstrzymywani
a siê od podejmowania prób
eksperymentów
eksperymentów
z alkoholem –
zmniejszenie
iloci alkoholu
spo¿ywanego
przez dzieci i
m³odzie¿

2,200,00 z³

V - VI

1,000,00 z³

Wioletta
Jêdrzejewska

Beata
Hamadyk –
Zablicka
Danuta Milner

III
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1) przeprowadzenie
w gimnazjum klasy
I – III programu
profilaktycznego
obejmuj¹cego
problematykê
alkoholow¹

Anna Sa³ek

2) zorganizowanie
szkoleñ dla wychowawców w zakresie rozpoznawania
sygna³ów wiadcz¹cych u¿ywaniu
lub nadu¿ywaniu
przez nieletnich
alkoholu i sposobie
rozwi¹zywania tych
problemów
3) zakupienie
i rozprowadzanie
wród dzieci klas
I – III SP kolorowanek „nie bêdê pi³
alkoholu”
4) dofinansowanie
do szkolenia dla
nauczyciela deklaruj¹cego gotowoæ
podjêcia pracy
profilaktycznej
wród dzieci i
m³odzie¿y szkolnej

Katarzyna
Borsuk

Tadeusz Sikora m – c IX

stworzenie warunków organizacji wietlicy
socjoterapeutycznej

1) przed wydaniem
zezwolenia zasiêga
siê opinii:
– komisji r.p.a.,
– w³aciwej rady
so³eckiej,
– jednostki Policji

Katarzyna
Borsuk

ustalenie
bezkolizyjnoci
wydawanych
zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów
alkoholowych z
opini¹ publiczn¹

Henryka Dyl

Jan Redmer

Beata
Hamadyk Zabliñska

Roman
Liziñski
Jan Redmer

w ci¹gu roku

zadanie
ci¹g³e

wychowanie
m³odzie¿y w
postawach
abstynencji oraz
wykrywanie
wczesnych
sygna³ów
wskazuj¹cych na
rozwijanie siê
procesu
uzale¿nienia

1,500,00 z³

1,000,00 z³

2,000,00 z³

-
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VI.

wspomaganie dzia³alnoci
instytucji, stowarzyszeñ i osób
fizycznych, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych
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2) prowadzenie
kontroli w
zakresie
przestrzegania
zasad obrotu w
punktach
sprzeda¿y
napojów alkoholowych – przeprowadzenie
szkoleñ
sklepikarzy
1)
dofinansowanie
placówek lecznictwa odwykowego do pobytów
osób przebywaj¹cych na leczeniu
zamkniêtym
2) dofinansowanie placówek
pozarz¹dowych
realizuj¹cych
zadania z zakresu
profilaktyki i
rozwi¹zywania
problemów
alkoholowych

Katarzyna
Borsuk

3) wsparcie
finansowe izb
wytrzewieñ

j.w.

koordynowanie gminnej Polityki 1) szkolenie
Spo³ecznej w zakresie
cz³onków
przeciwdzia³añ alkoholizmowi
GKRPA

2) posiedzenia
GKRPA

wg potrzeb

Roman Gralik

j.w.
zrozumienie
problemu
alkoholowego

-

Tadeusz Sikora w miarê
zaistnia³ych
Anna Sa³ek
potrzeb

wsparcie
finansowe

500,00 z³

Tadeusz Sikora j.w.

j.w.

800,00 z³

Anna Sa³ek

jednorazowo rozszerzenie
zakresu
dzia³ania izb
poprzez prowadzenie na jej
terenie
programów
motywuj¹cych
do leczenia
Anna Sa³ek
w miarê
udzia³ w
potrzeb – w pracach
przypadku
komisji osób.
zmiany
zajmuj¹cych
sk³adu
aspekty prawne
r.p.a.
Anna Sa³ek
4 razy
wspólne
podziedzenia rozwi¹zywanie
komisji w
problemów
pe³nym
zwi¹zanych z
sk³adzie
zakresem
zadañ
10 razy w
niepe³nym
dk³adzie (w
miarê
potrzeb)
Tadeusz Sikora
j.w.

3) wyjazdy
s³u¿bowe
(narady, kontrole)
4) zakup
Anna Sa³ek
materia³ów
Katarzyna
niezbêdnych do
Borsuk
pracy komisji

800,00 z³

2,000,00 z³

3060,00 z³

3,610,00 z³

1,000,00 z³

500,00 z³
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§3

UCHWA£A Nr XXXVIII/284/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 stycznia 2002 r.

Mo¿na odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku, je¿eli zwrot wydatków stanowi³by dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub niweczy³by skutki udzielonej pomocy.

w sprawie wprowadzenia op³aty sta³ej za korzystanie z
przedszkoli prowadz¹cych dzia³alnoæ wykraczaj¹c¹
poza podstawy programowe.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 z pó. zm.) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê sta³¹ za korzystanie z przedszkoli
samorz¹dowych, prowadz¹cych dzia³alnoæ wykraczaj¹c¹ poza podstawy programowe w kwocie 74 z³ miesiêcznie (s³ownie: siedemdziesi¹t cztery z³ote).
§2
Z dniem 28 lutego 2002 r. traci moc uchwa³a
Nr XXVI/209/2001 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie wprowadzenia op³aty sta³ej za
korzystanie z przedszkoli prowadz¹cych dzia³alnoæ wykraczaj¹c¹ poza podstawy programowe.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2002 r. po
uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

228
UCHWA£A Nr XXXVIII/283/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania dzieci.
Na podstawie art. 34 ust. 5 i art. 41 ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr
64, poz. 414 z pón. zm.) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wydatki na pomoc w formie do¿ywiania dziecka w
szkole przyznane rodzinie, której dochód na osobê przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej podlegaj¹ ca³kowitemu zwrotowi od wiadczeniobiorcy.
§2
Ustala siê comiesiêczny termin zwrotu wydatków od
wiadczeniobiorcy.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Bytowie.
§5
Traci moc uchwa³a Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia
przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania dzieci.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

229
UCHWA£A XLV/386/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/350/2001 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na 2002 r. i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
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, poz. 734, Nr 106, poz.
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. Nr 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, Nr 125 poz. 1371 z 2001 r.) Rada Miasta Kocierzyna uchwala:
§1
W § 2 pkt 2 w/w uchwa³y dodaje siê lit. d o treci:
 lit. d od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  600 z³.
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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, Nr 125 poz. 1371 z 2001 r.) oraz § 1 pkt 3a
Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125 poz. 1375) Rada Miejska Rumi uchwala, co
nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

230
UCHWA£A Nr XLIII/639/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 stycznia 2002 r.

§1
W uchwale Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia
28 grudnia 1995 r. w sprawie okrelenia zasad prowadzenia obwonej i obnonej dzia³alnoci handlowej w
miecie Rumi, wyznaczenia miejsc na targowiska oraz
ustalenia op³aty targowej i zasad jej pobierania zmienionej uchwa³¹ Nr XXIX/242/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 sierpnia 1996 r.. uchwa³¹ Nr XLII/345/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 r., uchwa³¹ Nr XLVIII/
411/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 r.,
uchwa³¹ Nr LII/462/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 1998 r., uchwa³¹ Nr VI/43/99 Rady Miejskiej Rumi z
dnia 28 stycznia 1999 r., uchwa³¹ Nr XXX/307/2000 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz uchwa³¹
Nr XLI/601/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada
2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie okrelenia zasad
prowadzenia obwonej i obnonej dzia³alnoci handlowej w miecie Rumi, wyznaczenia miejsc na targowiska oraz ustalenia op³aty targowej i zasad jej pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 15 i art. 19 pkt
1a) 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. Nr 149 poz.

Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1995 r. otrzymuje brzmienie:
Tabela op³at w postaci licencji za prowadzenie
handlu ulicznego na terenie miasta Rumi
L.p.

Rodzaj dzia³alnoci

Dzienna op³ata
za punkt sprzeda¿y

1.

Sprzeda¿ biletów komunikacji miejskiej, gazet, pocztówek, map,
biletów na imprezy masowe

2.

Sprzeda¿ kwiatów, zniczy i choinek

3.

Sprzeda¿ wyrobów o charakterze artystycznym i sztuki ludowej

4.

Sprzeda¿ art. okolicznociowych (z wyj¹tkiem okrelonych w pkt 2)
i sprzeda¿ promocyjna

47,00

5.

Sprzeda¿ ksi¹¿ek

7,50

6.

Sprzeda¿ wszelkich artyku³ów i ma³ej gastronomii w miejscach
zorganizowanych imprez masowych

35,00

7.

Sprzeda¿ na terenach przed sklepami, zgodnie z § 4 pkt 1 uchwa³y

11,50

2,50
58,00
3,50

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
R. Bia³ek
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UCHWA£A Nr XLIII/640/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLI/602/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe nie objête op³at¹ skarbow¹ i ustalenie jej wysokoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz
art. 18 i 19 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. Nr 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, Nr 125 poz. 1371 z 2001 r.) 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. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Rumi uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLI/602/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 listopada 2001 roku w sprawie wprowadzenia op³aty
administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe nie objête op³at¹ skarbow¹ i ustalenie jej wysokoci, skrela siê
§ 1 pkt 2.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
R. Bia³ek

232
UCHWA£A Nr XLIII/644/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego programu profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2002 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r.
Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1990 r. Nr 73, poz.
431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321, z 1991 r. Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997
r. Nr 113, poz. 732, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 113, poz.
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732, Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz.
610) w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1996 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz.
499) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2002 r. stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/313/2000 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych na 2001 r. zmieniona Uchwa³¹ Nr XXXVIII/
414/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
R. Bia³ek
Za³¹cznik do Uchwa³y
Nr XLIII/644/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 stycznia 2002 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych  2002 r.
WSTÊP
W myl ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi organy w³adzy i administracji
pañstwowej oraz samorz¹du terytorialnego s¹ obowi¹zane do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczania spo¿ycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spo¿ywania, inicjowania i wspierania przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zmianê obyczajów w zakresie
sposobu spo¿ywania tych napojów, dzia³ania na rzecz
trzewoci w miejscu pracy, przeciwdzia³ania powstawaniu i usuwania nastêpstw nadu¿ywania alkoholu a tak¿e
wspierania dzia³alnoci w tym zakresie.
I. Cele
Zapobieganie powstawaniu problemów zwi¹zanych z
nadu¿ywaniem alkoholu, tworzenie warunków sprzyjaj¹cych powstrzymywaniu siê od spo¿ywania alkoholu, w
szczególnoci poprzez prowadzenie dzia³añ:
1. Zwiêkszaj¹cych dostêpnoæ pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej.
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2. Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy prawnej i psychospo³ecznej.
3. Podejmowanie dzia³añ i decyzji s³u¿¹cych profilaktyce, edukacji, w szczególnoci w szko³ach.
4. Wprowadzenie zasad wydawania i cofania zezwoleñ
na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
5. Wspieranie dzia³alnoci rodowisk samopomocowych.
6. Podejmowanie dzia³añ ograniczaj¹cych dostêpnoæ
alkoholu.
II. Podstawowe strategie zmierzaj¹ce
do uzyskania celów wymienionych w pkt I

Poz. 232
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Ad. 1
a) udostêpnienie wstêpnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzale¿nionym i wspó³uzale¿nionym poprzez podjêcie wspó³pracy z s¹siednimi gminami, orodkami i instytucjami dzia³aj¹cymi w zakresie leczenia i terapii uzale¿nieñ np.: Wejherowski Orodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Zak³ad Karny w Gdañsku, Izba Wytrzewieñ w
Gdyni itp.,
b) systematyczne szkolenie osób zajmuj¹cych siê pomoc¹ uzale¿nionym.
Ad. 2
a) prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci
w szko³ach oraz dla innych cz³onków rodziny w Poradnictwie Rodzinnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
b) prowadzenie programu przeciwdzia³ania przemocy w
szko³ach poprzez warsztaty dla dzieci,
c) kontynuacja dy¿urów punktu konsultacyjnego dla osób
stykaj¹cych siê z uzale¿nieniami najbli¿szych oraz dowiadczaj¹cych przemocy,
d) szkolenie z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i udzielania
pomocy osobom dotkniêtym przemoc¹ np.: pracownicy socjalni, nauczyciele, pracownicy s³u¿by zdrowia,
pracownicy stra¿y miejskiej,
e) objêcie szkoleniem z zakresu profilaktyki radnych nowej kadencji.
Ad. 3
a) realizowanie w szko³ach programów profilaktycznych
dla dzieci, m³odzie¿y oraz rodziców na temat wszystkich uzale¿nieñ,
b) propagowanie zdrowego i alternatywnego sposobu
spêdzania czasu wolnego poprzez zwiêkszenie iloci
zajêæ pozalekcyjnych np. sportowych, zakup sprzêtu
sportowego, zakup urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych na boiska i place zabaw,
c) prowadzenie profilaktyki wychowawczej poprzez kontynuacjê dzia³alnoci opiekuna niezorganizowanych boisk, objêcie dodatkow¹ opiek¹ dzieci i m³odzie¿ z innych boisk w okresie nie d³u¿szym ni¿ maj  wrzesieñ,
d) nawi¹zanie wspó³pracy z liderami m³odzie¿owymi,
e) prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej poprzez rozprowadzanie ulotek, broszur itp.
Ad. 4
1. Zasady wydawania zezwoleñ:
a) zezwolenie wydaje burmistrz po zasiêgniêciu opinii
Zarz¹du Miasta na wniosek osoby zainteresowanej,
o ile spe³nione s¹ warunki okrelone w uchwale w
sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Rumi
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów,

b) w przypadku wyganiêcia zezwolenia na sprzeda¿
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu w
zwi¹zku z up³ywem terminu wa¿noci zezwolenia lub
zmian¹ rodzaju dzia³alnoci punktu sprzeda¿y pierwszeñstwo w uzyskaniu zezwolenia na dany obiekt
handlowy ma dotychczasowy jego posiadacz,
c) nie wydaje siê zezwoleñ jednorazowych na sprzeda¿ napojów alkoholowych na imprezy organizowane dla dzieci i m³odzie¿y,
d) przy wydawaniu zezwoleñ jednorazowych na sprzeda¿ napojów alkoholowych przyjmuje siê zasadê, i¿
po³owa imprez plenerowych winna odbywaæ siê bez
sprzeda¿y napojów alkoholowych.
2. Cofanie zezwoleñ w przypadkach okrelonym w art. 18
ust. 6 pkt 1-6 ustawy mo¿e nast¹piæ po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez w³aciwy organ orzekaj¹cy.
3. Do kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi okrelonymi w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi upowa¿niona jest Stra¿
Miejska i Policja.
Ad. 5
a) wsparcie dzia³alnoci Klubu Abstynenta:
 pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeñ przy ul.
Starowiejskiej 46,
 pomoc w propagowaniu zdrowego i trzewego spêdzania czasu wolnego dla osób wychodz¹cych z problemu nadu¿ywania alkoholu oraz cz³onków ich rodzin,
b) wspomaganie dzia³alnoci grup samopomocowych
(AA, Al.- Anon, Al.- Atin),
c) pomoc dla wietlicy Nasz dom, Ogniska Wychowawczego oraz CARITAS,
d) pomoc dla innych organizacji pozarz¹dowych, których
forma dzia³alnoci ma za zadanie pracê z dzieæmi i rodzinami z problemem alkoholowym,
e) dofinansowanie obozów i turnusów realizuj¹cych programy profilaktyczne.
Ad. 6
Utrzymanie obowi¹zuj¹cych na terenie gminy zasad
usytuowania punktów sprzeda¿y napojów o zawartoci
powy¿ej 4,5%, które zapewniaj¹:
a) utrudnianie dokonywania zakupów alkoholu przez m³odzie¿ poprzez zwiêkszenie kontroli punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych,
b) zmniejszaj¹ ryzyko zetkniêcia siê z osobami nietrzewymi w pobli¿u szkó³, przedszkoli, obiektów kultu religijnego oraz placówek s³u¿by zdrowia.
III. Realizatorzy programu
1. Zarz¹d Miasta.
2. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
a) cz³onkowie komisji otrzymuj¹ diety za posiedzenia, które odbywaj¹ siê poza godzinami pracy,
b) dieta za udzia³ w posiedzeniu komisji wynosi 6,5% najni¿szego wynagrodzenia w uspo³ecznionych zak³adach
pracy,
c) cz³onkowie zespo³u konsultacyjnego za posiedzenia,
na których rozpatruje siê wnioski o leczenie odwykowe otrzymuj¹ dietê za udzia³ w posiedzeniu w wysokoci 13% najni¿szego wynagrodzenia w uspo³ecznionych zak³adach pracy,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

d) diety nie przys³uguj¹ w przypadku nieobecnoci na
posiedzeniu komisji,
e) diety wyp³acane bêd¹ na podstawie listy obecnoci
podpisanej przez przewodnicz¹cego.
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej.
Policja
Stra¿ Miejska.
Placówki s³u¿by zdrowia.
Placówki owiatowo  wychowawcze.
Parafie.
Organizacje pozarz¹dowe.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
R. Bia³ek

IV. Sposób realizacji programu

234

1. Kontynuacja i koordynacja dzia³añ przez Pe³nomocnika Zarz¹du Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2. Przygotowanie preliminarza programu w porozumieniu z jego realizatorami.

UCHWA£A Nr XLIII/647/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 stycznia 2002 r.

V. Finansowanie programu
rodki na realizacjê Gminnego programu pochodziæ
bêd¹ z nastêpuj¹cych róde³:
1. Z bud¿etu gminy z przeznaczeniem na realizacjê zadañ w³asnych gminy, wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz dodatkowych kwot pochodz¹cych z
wp³at za zezwoleniem na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2. Ze rodków uzyskanych od innych jednostek samorz¹du terytorialnego  na podstawie odrêbnych porozumieñ.
3. Ze rodków bêd¹cych w dyspozycji Pañstwowej
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
 na podstawie odrêbnych porozumieñ.
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UCHWA£A Nr XLIII/646/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie w³¹czenia nowopowsta³ych ulic do obwodów gimnazjów miasta Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 74,
poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co
nastêpuje:

w sprawie w³¹czenia nowopowsta³ych ulic do obwodów szkó³ podstawowych miasta Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 74,
poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do obwodów szkó³ podstawowych, ustalonych Uchwa³¹ Nr VIII/65/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodów szkó³ podstawowych oraz
Uchwa³¹ Nr XXXI/321/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia
25 stycznia 2001 r. w sprawie w³¹czenia nowopowsta³ych ulic do obwodów szkó³ podstawowych miasta Rumi,
w³¹cza siê nowopowsta³e ulice:
1) do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w³¹cza siê ulicê Cyprysow¹,
2) do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 10 w³¹cza siê
ulicê Podgórsk¹.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
R. Bia³ek

§1
Do obwodów gimnazjów, ustalonych Uchwa³¹ Nr VIII/
60/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodów gimnazjów w Rumi, zmienionej
Uchwa³¹ Nr XXXI/322/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia
25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VIII/60/
99 Rady Miejskiej Rumiz dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
okrelenia obwodów gimnazjów w Rumi oraz w³¹czenia
nowopowsta³ych ulic do obwodów gimnazjów miasta
Rumi, w³¹cza siê nowopowsta³e ulice:
1) do obwodu Gimnazjum Nr 1 w³¹cza siê ulicê Cyprysow¹,
2) do obwodu Gimnazjum Nr 4 w³¹cza siê ulicê Podgórsk¹.
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UCHWA£A Nr LIII/564/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLVIII/504/2001 Rady
Miejskiej w Lêborku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lêborka (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 85, poz.1081).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 235, 236
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
N 142 poz. 1591) art. 19 pkt 1 lit a 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. Nr 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, Nr 125 poz. 1371 z
2001 r.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1
§ 70 Statutu Miasta Lêborka stanowi¹cego za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLVIII/504/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r.
otrzymuje brzmienie:
Owiadczenie woli w imieniu miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ burmistrz lub dwaj cz³onkowie
zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona
przez zarz¹d (pe³nomocnik) lub osoba upowa¿niona przez
zarz¹d (pe³nomocnik).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3

§1

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

W za³¹czniku Nr 1do uchwa³y zmienia siê pkt 1 w rozdziale III. Punkt ten otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3

236

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku.

UCHWA£A Nr LIII/565/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 1 lutego 2002 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr LI/554/2001 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci,
podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych na
2002 rok w Lêborku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LIII/565/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 1 lutego 2002 r.

1. Dzienna stawka op³aty targowej wynosi:
1)

Lp.

Rodzaj sprzeda¿y

1.

Sprzeda¿ z pojazdu:
p³odów rolnych i
ogrodniczych
innych artyku³ów
Sprzeda¿ ze stoiska artyku³ów
spo¿ywczych i przemys³owych
Sprzeda¿ ze sto³u:
1. artyku³ów spo¿ywczych
2. artyku³ów przemys³owych
3. artyku³ów przemys³owych
u¿ywanych
4. p³odów rolnych i ogrodniczych
5. kwiatów, warzyw, owoców
pochodz¹cych z w³asnych dzia³ek
6. nabia³u w³asnej produkcji
Sprzeda¿ z kosza, rêki, taboretu,
skrzynki, wiadra

2.
3.

4.

1)

Centrum Handlowe

ul. Kaszubska
15.10.pozosta³e dni
10.11.

Pozosta³e miejsca
na terenie Lêborka

15,00
-

10,00
10,00

3,00
3,00

21,00
21,00

-

15,00

3,00

16,00

8,00
12,00

-

-

-

4,00
8,00

-

-

-

2,00
2,00

-

-

-

-

-

-

4,00

ul. Kaszubska na odcinku od mostu na rzece Okalicy do granic miasta.

Poz. 237
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

ka lub umorzy³ postêpowanie upad³ociowe, gdy¿
maj¹tek d³u¿nika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postêpowania i stwierdzi³, ¿e przedmioty maj¹tkowe wchodz¹ce w sk³ad maj¹tku d³u¿nika, s¹
obci¹¿one zastawem, zastawem rejestrowym lub
hipotek¹, a pozosta³y jego maj¹tek nie wystarcza na
zaspokojenie postêpowania,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci
lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie nale¿noci pieniê¿nej, za któr¹ odpowiada
solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy
okolicznoci uzasadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do
wszystkich zobowi¹zanych.

§1

§4

1. Wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy i
Gminy Miejskiej Lêbork z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych,
do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa mog¹ byæ:
1) umarzane w ca³oci lub czêci,
2) rozk³adane na raty,
3) odraczane.
2. Mo¿liwoæ stosowania ulg wymienionych w ust. 1 dotyczy równie¿ odsetek od tych wierzytelnoci.

1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami gospodarczymi lub spo³ecznymi organ uprawniony na wniosek
d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci, lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub
czêci wierzytelnoci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes jednostki.
2. Okres odroczenia terminu p³atnoci nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 1 rok.
3. Okres sp³aty nale¿noci roz³o¿onej na raty nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce.
4. Od nale¿noci pieniê¿nej, której termin p³atnoci odroczono lub któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê
odsetek za zw³okê za okres od wydania decyzji do up³ywu terminu zap³aty.
5. Jeli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wysokoci ustalonych rat, pozosta³a do sp³aty nale¿noæ
staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi
odsetkami za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o
których mowa w ust. 4.

UCHWA£A Nr LIII/567/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy i Gminy Miejskiej Lêbork
z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§2
1. Do stosowania ulg i umorzeñ o których mowa w § 1
po spe³nieniu warunków okrelonych w § 3 uprawnieni s¹:
1) Burmistrz Miasta  do kwoty trzykrotnego najni¿szego wynagrodzenia
2) Zarz¹d Miasta  powy¿ej kwoty okrelonej w punkcie 1. Umorzenie w ca³oci lub czêci wierzytelnoci
g³ównej powoduje w tej samej czêci umorzenie
odsetek od tych wierzytelnoci.
2. Przez najni¿sze wynagrodzenie, o którym mowa w
ust. 1 rozumie siê najni¿sze wynagrodzenie za pracê
pracowników okrelone przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej.
§3
1. Zastosowanie umorzeñ, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1 nastêpuje na wniosek d³u¿nika, jego spadkobierców lub z urzêdu. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umorzone w ca³oci lub czêci, w przypadku ich ca³kowitej
nieci¹galnoci, która nastêpuje, jeli wyst¹pi jedna z
nastêpuj¹cych przes³anek:
a) d³u¿nik osoba fizyczna zmar³a, nie pozostawiaj¹c
¿adnego maj¹tku lub pozostawi³a ruchomoci nie
podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych
przepisów albo pozostawi³a przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoæ
nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotnoæ najni¿szego wynagrodzenia,
b) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿noci, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
c) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci d³u¿ni-

§5
1. Wniosek, o którym mowa w § 3 i § 4 d³u¿nik lub jego
spadkobiercy sk³adaj¹ do jednostki, wobec której posiadaj¹ zaleg³oæ, przedstawiaj¹c dowody przemawiaj¹ce za zastosowaniem ulg lub umorzenia.
§6
1. Burmistrz Miasta zobowi¹zany jest do sk³adania Zarz¹dowi Miasta rocznych informacji z zastosowanych ulg
i umorzeñ w terminie do 15 lutego nastêpnego roku.
2. Zarz¹d Miasta Lêborka zobowi¹zany jest do sk³adania
Radzie Miejskiej w Lêborku kwartalnych informacji z
zastosowanych ulg i umorzeñ.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 238, 239, 240
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UCHWA£A Nr LIII/573/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXXIX  409/2001 Rady
Miejskiej w Lêborku z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 19, poz. 169).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 18 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. Nr 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, Nr 125 poz.
1371 z 2001 r.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXIX/409/2001 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie op³aty
administracyjnej za czynnoci urzêdowe (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 19, poz. 169).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 4 lutego 2002 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Krokowej w okrêgu wyborczym Nr 14 przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2002 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 3 lutego 2002 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Krokowej w okrêgu wyborczym Nr 14.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Krokowej w okrêgu wyborczym Nr 14 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Krokowej w okrêgu wyborczym Nr 14 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 343, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 200 wyborców, co
stanowi 58,3% uprawnionych do g³osowania.

CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Krokowej potwierdzi³a,
i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja
sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu
wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 14 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
197
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Eugeniusza Bartkowskiego
15
1) BARTKOWSKI Eugeniusz
15
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Samorz¹dni
96
1) MATUSEWICZ Marian Andrzej
96
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Kazimierza Tarnowskiego
73
1) TARNOWSKI Kazimierz
73
Lista nr 4  Komitet Wyborczy Marka Liss
13
1) LISS Marek Jacek
13
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym MATUSEWICZ Marian Andrzej z listy
Nr 2  Komitet Wyborczy Samorz¹dni.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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UCHWA£A Nr XXXVII/241/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci
okrelonych rodzajów budynków na terenie Gminy Kolbudy.
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, poz. 734, Nr 106, poz. 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. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431
z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.
718 z 2000 r. z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki
gospodarcze lub ich czêci pozosta³e po gospodarstwie
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rolnym przekazanym w zamian za rentê lub emeryturê, których w³acicielami albo u¿ytkownikami s¹ osoby, które dokona³y przekazania tych budynków i pobieraj¹ z tego tytu³u rentê lub emeryturê.
2. Zwolnienie powy¿sze przys³uguje pod warunkiem wykorzystywania tych budynków wy³¹cznie na cele zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego przez
osobê okrelon¹ w ust. 1.
3. Zwolnienie okrelone w ust. 1 przyznaje, w drodze decyzji, wójt na wniosek podatnika zaopiniowany przez
so³tysa.
§2
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia
2002 r.
Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
W. Rusiecki

241
UCHWA£A Nr XXXVII/242/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
 Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci
pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej nale¿nociami, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póniejszymi zmianami) przypadaj¹cych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej  zwanych dalej d³u¿nikami.
§2
Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do nale¿noci, których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz rozk³adania na raty okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§3
1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³oci
lub czêci, w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c
¿adnego maj¹tku lub pozostawia ruchomoci nie
podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³ przedmioty codziennego u¿yt-
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ku domowego, których ³¹czna wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotnoæ przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do
celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych,
2) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ
nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci d³u¿nika lub umorzy³ postêpowanie upad³ociowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1
pkt 1 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 24 padziernika 1934 r.  Prawo upad³ociowe
(Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z póniejszymi zmianami),
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci
lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umarzanie nale¿noci o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy
warunki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
§4
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi, na wniosek d³u¿nika, mog¹ byæ
odroczone terminy sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci
albo roz³o¿one p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na
raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika.
§5
Do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at
nale¿noci s¹ uprawnieni kierownicy jednostek i zak³adów bud¿etowych  w odniesieniu do nale¿noci przypadaj¹cych tym jednostkom, po uzyskaniu akceptacji Zarz¹du Gminy.
§6
Podmioty, o których mowa w § 5 s¹ równie¿ uprawnione do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty
sp³at odsetek od nale¿noci oraz do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at innych nale¿noci ubocznych na zasadach okrelonych w uchwale.
§7
Umorzenie nale¿noci oraz odroczenie terminu sp³aty
ca³oci lub czêci nale¿noci albo roz³o¿enie p³atnoci
ca³oci lub czêci nale¿noci na raty nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno-prawnym  na podstawie decyzji kierownika jednostki bud¿etowej lub kierownika zak³adu
bud¿etowego,
2) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilnoprawnym  na podstawie przepisów prawa cywilnego.
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§8
1. Kierownicy jednostek i zak³adów bud¿etowych przedstawiaj¹ Zarz¹dowi Gminy sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych nale¿noci oraz odroczenia terminu sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo roz³o¿enia
p³atnoci ca³oci lub czêci nale¿noci na raty, udzielonych w trybie okrelonym uchwa³¹, zgodnie z wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, s¹ sporz¹dzane wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia ka¿dego roku
kalendarzowego, w terminie do dnia 15 lutego nastêpnego roku.
3. Zarz¹d Gminy sporz¹dza zbiorcze sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych nale¿noci oraz odroczenia terminu sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo
roz³o¿enia p³atnoci ca³oci lub czêci nale¿noci na
raty, udzielonych w trybie okrelonym uchwa³¹ i zamieszcza je w rocznym sprawozdaniu z wykonania
bud¿etu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
W. Rusiecki

242
UCHWA£A Nr XXVI/124/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 11b ust. 3, art. 22
ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze
zmianami) oraz § 28 Statutu Gminy Borzytuchom Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Borzytuchom po § 23 dodaje siê
§ 23a w brzmieniu:
§ 23a.
1. Obywatele maj¹ prawo do dostêpu do dokumentów
organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty udostêpniane s¹ na wniosek z³o¿ony Wójtowi Gminy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 s¹ udostêpniane
w Biurze Rady w godzinach pracy urzêdu w obecnoci
pracownika Urzêdu Gminy.
4. Osoba przegl¹daj¹ca dokumenty ma prawo do sporz¹dzania notatek i otrzymywania odp³atnie kserokopii.
5. Ograniczenia udostêpnienia dokumentów wynikaj¹ z
ustaw a w szczególnoci ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883), ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) i Kodeksu
postêpowania administracyjnego.

6. Odmowa udostêpnienia dokumentów z uwagi na ograniczenia ustawowe, o których mowa w ust. 5 nastêpuje na pimie z podaniem uzasadnienia.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

243
ROZPORZ¥DZENIE Nr 3/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 lutego 2002 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody Pianickie £¹ki.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) oraz art. 13a ust. 6 i art. 13 b. ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99 i Nr 100, poz. 1085) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Pianickie £¹ki na lata 2002  2021, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* do niniejszego rozporz¹dzenia.*
§2
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski

244
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miasta Kocierzyna.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych
do realizacji ich zadañ (M.P. Nr 27, poz. 387) informuje
siê, ¿e w Radzie Miasta Kocierzyna uchwa³¹ tej Rady
Nr XLIV/363/01 z dnia 19 grudnia 2001 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego
Eugeniusza CYGERTA z listy Nr 7  Komitet Wyborczy
Samorz¹dnoæ, a uchwa³¹ Nr XLV/381/02 z dnia
30 stycznia 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego
miejsce Zenona KUCHTY z tej samej listy, który w wybo* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Poz. 244, 245, 246, 247, 248
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rach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

245
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 19 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ce obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z
dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 44 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
Nr 80, poz 872 j.t. z dnia 2 sierpnia 2001 r.) w pkt 17 obwieszczenia wojewody z dnia 30 listopada 2001 r. zmienia siê wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla powiatu Malbork ustalaj¹c go na okres do
3 czerwca 2002 r. w kwocie 1.626,27 z³.
Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

246
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych w powiecie sztumskim.
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz 733) Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
 wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla powiatu sztumskiego na okres do 3 czerwca 2002 r. wynosi: 1.626,27 z³.
Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

247
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a sporz¹dzonej przez Pana Zdzis³awa Rudnic-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w
Potêgowie z dnia 4 lutego 2002 r. nr OGD-820/1288-A/
8/2001/2002/I/JK.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099
oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802), zwanej dalej
ustaw¹  Prawo energetyczne, na wniosek Pana Zdzis³awa Rudnickiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej z
siedzib¹ w Potêgowie w zakresie zaopatrzenia w ciep³o
na podstawie koncesji; wytwarzania ciep³a  Nr WCC/
920/1288/N/3/2000/MJ z dnia 13 padziernika 2000 r. oraz
przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/132/1288/U/OT-1/
98/AR z dnia 6 padziernika 1998 r., w dniu 18 grudnia
2001 r., zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez
zainteresowanego.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 4 lutego 2002 r. wydano decyzjê o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na
stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy  Prawo
energetyczne.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

248
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a sporz¹dzonej przez Pana Wojciecha Kuczyka
dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ VOYDAREX Wojciech Kuczyk z siedzib¹ w Gdyni z dnia 15 lutego 2002 r.
Nr OGD-820/332-A/12/2001/2002/I/CW.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099
oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802), zwanej dalej
ustaw¹  Prawo energetyczne, na wniosek Pana Wojciecha Kuczyka prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹
pod nazw¹ VOYDAREX Wojciech Kuczyk z siedzib¹ w
Gdyni w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie koncesji; wytwarzania ciep³a  Nr WCC/402/332/U/OT1/98/WF
z dnia 28 padziernika 1998 r. zmienionej decyzjami z dnia
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4 listopada 1999 r. Nr WCC/402A/332/W/3/99/RW oraz z
dnia 11 stycznia 2002 r. Nr WCC/402B/332/W/3/2002/RW,
w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/419/
332/U/OT1/98/WF z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami z dnia 4 listopada 1999 r. Nr PCC/419A/
332/W/3/99/RW oraz z dnia 11 stycznia 2002 r. Nr PCC/
419B/332/W/3/2002/RWOT1/98/WF w dniu 19 listopada
2001 r., zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryf dla ciep³a ustalonej przez
zainteresowanego.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 15 lutego 2002 r. wydano decyzjê o odmowie za-

twierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na
stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy  Prawo
energetyczne.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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