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§4

UCHWA£A Nr XXIX/360/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 27 sierpnia 2001 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia, z tym, ¿e przepis § 34
ust. 2 Statutu o którym mowa w § 1 uchwa³y ma zastosowanie do kadencji nastêpuj¹cych po kadencji, w czasie
której uchwa³a wesz³a w ¿ycie.

w sprawie Statutu Gminy Kobylnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1, 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 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) i art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Kobylnicy uchwala co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Kobylnica w brzmieniu jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, który stanowi integraln¹ jej czêæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§3
Trac¹ moc przepisy uchwa³:
 Nr XVIII/132/96 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy Kobylnica (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 19, poz. 73),
 Nr XXII/161/96 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kobylnica (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 29, poz. 101),
 Nr XXXI/258/97 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia
29 wrzenia 1997 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kobylnica (Dz. Urz. Woj. S³upskiego nr 27, poz. 170),
 Nr IV/43/99 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kobylnica (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 36, poz. 144),
z wyj¹tkiem § § 11, 17,20 i 32 Statutu, które zachowuj¹
moc obowi¹zuj¹c¹ w brzmieniu wynikaj¹cym z powy¿szych uchwa³, do koñca bie¿¹cej kadencji Rady Gminy
Kobylnica.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak
STATUT GMINY KOBYLNICA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy gminy Kobylnica tworz¹ z mocy prawa
wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Gmina Kobylnica zwana w dalszej czêci Gmin¹, jest
jednostk¹ samorz¹du terytorialnego posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹, powo³an¹ do organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
§2
1. Terytorium gminy obejmuje obszar 245 km2. Jej granice terytorialne okrela mapka w skali 1: 200 000 stanowi¹ca za³¹cznik numer 1* do niniejszego Statutu.
§3
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Gminy sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Organami nadzoru s¹ Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych  Regionalna
Izba Obrachunkowa.
§4
1. Herbem gminy Kobylnica jest g³owa konia, ³oso i k³os
zbo¿a. Ca³oæ przedstawiona na trójdzielnej tarczy herbowej o polu trójbarwnym: zielonym, ¿ó³tym i czerwonym. Wzór herbu szczegó³owo okrela Uchwa³a
Rady Gminy Kobylnica Nr X/105/99
2. Flag¹ gminy Kobylnica jest flaga, której wzór okrela
szczegó³owo Uchwa³a Rady Gminy wymieniona w
ust. 1.
§5
1. Gmina u¿ywa pieczêci urzêdowych, których wykaz stanowi za³¹cznik Nr 2* do niniejszego Statutu.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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§6

1. Mieszkañcy gminy maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady
Gminy i posiedzenia jej komisji.
§7
1. Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym w drodze wyborów i referendum lub za porednictwem organów Gminy na zasadach i w trybie okrelonym w odrêbnych ustawach.
§8
1. W sprawach samoopodatkowania mieszkañców na
cele publiczne oraz odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum gminnego.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla Gminy.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na
wniosek mieszkañców nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12
miesiêcy od dnia wyborów lub od ostatniego referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
4. Nie przeprowadza siê referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy, je¿eli data wyborów przedterminowych, przeprowadzanych w wyniku referendum mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Rady.
5. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub
na wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
7. Uchwa³y organów Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi
inaczej.
ZADANIA I ZAKRES DZIA£ANIA GMINY
§9
1. Zakres dzia³ania gminy obejmuje wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkañców
Gmina realizuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
a) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
g) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
h) edukacji publicznej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
k) targowisk i hal targowych,
l) zieleni komunalnej i zadrzewieñ,
³) cmentarzy komunalnych,
m) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
n) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y,
r) promocji gminy,
s) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
t) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. Gmina wykonuje tak¿e zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw szczególnych
oraz zadania przejête od administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
4. Gmina mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania z zakresu
w³aciwoci powiatu oraz województwa na podstawie
porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§ 10
1. W celu wykonywania zadañ, Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3. Jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki miêdzygminne, stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wzajemnie udzielaæ pomocy, w tym
pomocy finansowej, w przypadku zaistnienia klêski ¿ywio³owej, nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska, katastrof lub innych zdarzeñ losowych.
4. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze publicznym wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
5. Zarz¹d Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek
organizacyjnych.
6. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy okrela za³¹cznik Nr 3 do niniejszego Statutu.
ORGANY GMINY
§ 11
1. Organami gminy s¹:
a) Rada Gminy,
b) Zarz¹d Gminy.
2. Siedzib¹ organów gminy jest miejscowoæ Kobylnica.
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna
4. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów organów
gminy oraz komisji, a w szczególnoci protokó³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez organy
gminy.
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5. Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz komisji, z wyj¹tkiem uchwa³ mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y wniosek, w którym wska¿e jakie dokumenty
maj¹ byæ udostêpnione, w tym rok i datê,
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
c) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê dostêpu
do tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie naruszy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹,
b¹d nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.
6. Osoba, która chce uzyskaæ dostêp do dokumentów
organów gminy lub komisji winna:
a) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia protokó³ów 
z³o¿yæ wniosek, nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni
od dnia odbycia posiedzenia organów gminy lub
komisji,
b) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia uchwa³ na
wniosek zainteresowanego  s¹ one udostêpniane
niezw³ocznie po ich og³oszeniu.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 lit. a s¹ rozpatrywane w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 mog¹ byæ udostêpnione wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Gminy na stanowisku ds. obs³ugi Rady Gminy i Zarz¹du Gminy oraz
ds. obs³ugi Komisji Rady. Osoby zainteresowane
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi z dokumentów, fotografowaæ je lub kopiowaæ wy³¹cznie w
Urzêdzie Gminy i asycie pracownika Urzêdu Gminy.
9. Do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej maj¹ zastosowanie przepisy art. 73 Kodeksu
postêpowania administracyjnego o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej
10. Na odmowê udostêpnienia dokumentów s³u¿y prawo wniesienia skargi do Rady Gminy.
11. Informacje z dzia³alnoci Rady, Zarz¹du, komisji, w
tym uchwa³y mog¹ byæ zamieszczane na stronach internetowych gminy Kobylnica.
A. RADA GMINY  ORGAN UCHWA£ODAWCZY
§ 12
1. Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
§ 13
1. Kompetencje Rady okrelaj¹ ustawy.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du Gminy, ustalanie wynagrodzeñ Przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o
kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy oraz
Sekretarza Gminy  na wniosek Przewodnicz¹cego
Zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy
szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych czynnoci
wy³¹cznie za zgod¹ Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granice ustalan¹ corocznie przez Radê Gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ o
których mowa w § 9 ust. 3 i 4 Statutu Gminy,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
§ 14
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele klubów z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady i cz³onków Zarz¹du Gminy.
2. Rada Gminy ze swojego grona mo¿e powo³ywaæ sta³e
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3.
4.
5.
6.

i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c
przedmiot dzia³ania i sk³ad osobowy.
W sk³ad poszczególnych komisji wchodzi od 3 do 4
radnych.
Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
Przewodnicz¹cych sta³ych komisji wybiera Rada odrêbn¹ uchwa³¹ sporód kandydatów zg³oszonych przez
cz³onków odpowiedniej komisji.
Cz³onkowie Zarz¹du Gminy nie mog¹ byæ cz³onkami
komisji sta³ych Rady.
§ 15

1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.
4. Rada Gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
6. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Gminy w trybie okrelonym w
ust. 1.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy w szczególnoci:
 zwo³uje sesjê Rady,
 przewodniczy obradom zapewniaj¹c w³aciwy porz¹dek i powagê obrad,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y Rady,
 reprezentuje Radê na zewn¹trz,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
2. Insygniami w³adzy Przewodnicz¹cego Rady jest zawieszany na szyi w czasie obrad sesji stylizowany, ozdobny ³añcuch z god³em Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 17
1. Obs³ugê Rady i Zarz¹du Gminy zabezpiecza stanowisko do spraw obs³ugi Rady, wchodz¹ce w sk³ad struktury organizacyjnej Urzêdu Gminy.
§ 18
1. Za wykonywanie swoich obowi¹zków Przewodnicz¹cemu Rady przys³uguje dieta zrycza³towana wed³ug zasad okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 dotycz¹ równie¿ Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 19
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela
Regulamin Rady Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do
niniejszego Statutu.
2. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin Zarz¹du Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 5 do niniejszego Statutu.
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3. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej stanowi kolejny
za³¹cznik Nr 6 do niniejszego Statutu.
§ 20
1. Rada Gminy wybiera Wójta bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Wójt organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. W razie jego nieobecnoci obowi¹zki te pe³ni jego Zastêpca.
4. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej.
§ 21
1. Za wybranego na stanowisko Wójta uwa¿a siê tego
kandydata, który uzyska³ najwy¿sz¹ liczbê g³osów za,
przewy¿szaj¹c¹ jednoczenie po³owê ustawowego
sk³adu Rady.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na Wójta
równej liczby g³osów, lub kiedy ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ wymaganej iloci g³osów, wybory s¹ powtarzane.
B. ZARZ¥D GMINY  ORGAN WYKONAWCZY
§ 22
1. Rada wybiera Zarz¹d Gminy w liczbie 3 osób w ci¹gu
3 miesiêcy od dnia og³oszenia wyników wyborów przez
w³aciwy organ wyborczy.
2. Cz³onkostwa w Zarz¹dzie Gminy nie mo¿na ³¹czyæ z
cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji rz¹dowej, a tak¿e z mandatem pos³a i senatora.
3. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Wójt, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du, jego Zastêpca oraz jeden cz³onek. Zastêpcê Wójta i cz³onka Zarz¹du Rada
wybiera na wniosek Wójta, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady w g³osowaniu tajnym.
4. Je¿eli Rada Gminy nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w § 22 ust. 1 Statutu, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
§ 23
1. Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
a) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Gminy i
okrelanie sposobu ich wykonania,
b) gospodarowanie mieniem komunalnym,
c) wykonywanie bud¿etu,
d) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
e) udzielanie pe³nomocnictw kierownikom jednostek
organizacyjnych do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
f) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z realizacji bud¿etu i dzia³alnoci finansowej gminy,
g) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektów bud¿etu i wykorzystaniu rodków bud¿etowych, kierunkach polityki spo³eczno  gospodarczej,
h) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez gminê,
i) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
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j) wydawanie przepisów porz¹dkowych w formie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki. Zarz¹dzenia
takie wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Rady,
k) ustalanie zakresu spraw jakie Wójt mo¿e powierzyæ w
swoim imieniu Sekretarzowi Gminy,
l) wykonywanie zadañ z zakresu w³aciwoci administracji rz¹dowej lub zakresu w³aciwoci powiatu i województwa na podstawie obowi¹zuj¹cych ustaw b¹d zawartych porozumieñ.
§ 24
1. Zarz¹dowi Gminy przys³uguje wy³¹czne prawo do:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê
Gminy,
b) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
c) dokonywania wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
e) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
f) blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
2. Bez zgody Zarz¹du Rada Gminy nie mo¿e wprowadziæ
w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycie w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
§ 25
1. Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy, którego kierownikiem jest Wójt.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela Regulamin Organizacyjny uchwalany przez
Radê na wniosek Zarz¹du Gminy.
§ 26
1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem
wniosku o odwo³anie Zarz¹du chyba, ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej
przyczyny.
2. Rada Gminy rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z
przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y
w sprawie nie udzielenia Zarz¹dowi absolutorium.
3. Po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu gminy i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycz¹c¹ wniosku Komisji Rewizyjnej do
Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady o nie udzieleniu Zarz¹dowi absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du, Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Zarz¹d wiêkszoci¹ 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium Zarz¹dowi Gminy jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie udzieleniu absolutorium.
§ 27
1. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Wójta z innej przyczyny
ni¿ nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek co
najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.

2. Wniosek ten wymaga formy pisemnej i uzasadnienia
przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez
Komisjê Rewizyjn¹.
3. Odwo³anie Wójta nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej
3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania Rada Gminy przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji
Rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której zg³oszono wniosek o odwo³anie nie wczeniej jednak ni¿ po
up³ywie 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia wniosku. Je¿eli
wniosek o odwo³anie Wójta nie uzyska³ wymaganej
wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e
byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy
od poprzedniego g³osowania.
4. Odwo³anie Wójta albo z³o¿enie przez niego rezygnacji,
jest odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du Gminy albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y
Zarz¹d Gminy.
5. Rada Gminy mo¿e na uzasadniony wniosek Wójta odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
6. Przyjêcie rezygnacji Wójta przez Radê nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Na najbli¿szej sesji Rada Gminy podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego
Zarz¹du.
7. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du Rada Gminy dokonuje wyboru nowego Zarz¹du wed³ug trybu okrelonego w § 22 Statutu Gminy. Nie dokonanie wyboru nowego Zarz¹du w terminie 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji skutkuje rozwi¹zaniem Rady Gminy.
8. Odwo³any Zarz¹d Gminy lub poszczególni cz³onkowie
pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada
Gminy mo¿e zwolniæ cz³onka Zarz¹du z tego obowi¹zku.
9. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie przez cz³onka nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Rada Gminy podejmuje uchwa³ê o przyjêciu
rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów nie póniej ni¿
w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji. Niepodjêcie przez Radê Gminy uchwa³y w terminie, o którym mowa powy¿ej, równoznaczne jest z przyjêciem
rezygnacji ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
RADNI
§ 28
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy, utrzymuj¹c sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców gminy
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zobowi¹zany przestrzegaæ instrukcji wyborców.
§ 29
1. Radny sk³ada na pierwszej sesji po wyborach Rady
Gminy nastêpuj¹ce lubowanie: lubujê uroczycie
jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci gminy,
dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gmi-
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ny i jej mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ
swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie
szczêdziæ si³ dla wykonania zadañ gminy.
2. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak
mi dopomó¿ Bóg.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji na której byli obecni.
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 30
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i
jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 31
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje siê tak¿e do osób wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du nie bêd¹cych radnymi.
2. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
urzêdzie gminy, w której radny uzyska³ mandat. Radny
nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej ani jego zastêpcy.
3. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest cz³onkiem, z wyj¹tkiem sytuacji, do których odnosz¹ siê przepisy o zwolnieniach
grupowych.
4. Pracodawca zobowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania udzia³u
w pracach organów gminy.
5. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy radnemu
przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
6. Rada mo¿e okreliæ zasady, wed³ug których prawo do
diet oraz zwrotu kosztów podró¿y przys³ugiwaæ bêdzie
so³tysom.
§ 32
1. Zarz¹d Gminy lub Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu
gminy, w której uzyska³ mandat, wykonywania pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu.
3. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali
mandat.
§ 33
1. Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym, objêtego wspólnot¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹. Owiadczenie sk³ada siê Przewodnicz¹cemu
Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni sk³adaj¹ co roku, do dnia
31 marca, oraz na 2 miesi¹ce przed dat¹ wyborów do
rad gmin.
2. Przewodnicz¹cy Rady sk³ada owiadczenie maj¹tkowe
Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
§ 34
1. Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w
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g³osowaniu w Radzie, w Zarz¹dzie ani w Komisji, je¿eli
dotyczy ono jego interesu prawnego.
2. Mandatu radnego gminy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem pos³a lub senatora, cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody.
MIENIE KOMUNALNE
§ 35
1. Maj¹tek gminy, s³u¿¹cy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej zarz¹dzany jest przez
Zarz¹d Gminy. Na podstawie pe³nomocnictw udzielonych przez Zarz¹d Gminy mo¿e byæ zarz¹dzany przez
jednostki organizacyjne gminy.
2. Zasady zarz¹dzania mieniem gminnym okrela Rada
Gminy w drodze odrêbnych uchwa³.
3. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d.
4. Wójt mo¿e byæ upowa¿niony przez Zarz¹d do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.
5. Czynnoæ prawna, która mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych wymaga dla swej skutecznoci kontrasygnaty Skarbnika Gminy, lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
6. Zarz¹d Gminy prowadzi rejestry:
a) sk³adników mienia komunalnego,
b) podmiotów zarz¹dzaj¹cych sk³adnikami tego mienia.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 36
1. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
2. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej mo¿e nast¹piæ z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy gminy,
b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi byæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami tego obszaru.
3. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Gminy w drodze
uchwa³y z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w § 36
Statutu.
4. Zarz¹d Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.
5. Wykaz jednostek pomocniczych gminy stanowi za³¹cznik Nr 7 do niniejszego Statutu.
§ 37
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie.
2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys oraz
Rada So³ecka.
3. Rada Gminy uchwala statuty so³ectw, które winne okrelaæ:
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a) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
b) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
c) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
d) zakres zadañ przekazywanych jednostce pomocniczej przez gminê oraz sposób ich realizacji,
e) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.
4. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach
jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy.
§ 38
1. Jednostki pomocnicze mog¹ prowadziæ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz korzystania z mienia komunalnego okrela statut so³ectwa.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e uczestniczyæ bez prawa g³osowania
w pracach Rady Gminy, a w szczególnoci:
a) braæ udzia³ w sesjach Rady,
b) braæ udzia³ w posiedzeniach Komisji Rady,
c) zg³aszaæ wnioski,
d) wykonywaæ zadania okrelone przez Radê.
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 39
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi z wyboru s¹: Wójt, a tak¿e inni cz³onkowie Zarz¹du Gminy
wskazani w uchwale Rady Gminy.
2. W imieniu Rady Gminy, jej Przewodnicz¹cy nawi¹zuje
z Wójtem stosunek pracy z chwil¹ wyboru przez Radê.
Rada Gminy ustala wysokoæ wynagrodzeñ Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§ 40
1. Pracownikami samorz¹dowymi, z którymi nawi¹zany
jest stosunek pracy w formie powo³ania s¹ Sekretarz i
Skarbnik Gminy.
2. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy na podstawie
powo³ania jest uchwa³a Rady Gminy podejmowana na
wniosek Wójta Gminy.
§ 41
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracê s¹ osoby zajmuj¹ce inne stanowiska ni¿ okrelone w § § 39 i 40 Statutu.
2. Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
z osobami wymienionymi w § 39 ust. 1 z zastrze¿eniem § 39 ust. 2 Statutu oraz zatrudnionymi na podstawie powo³ania b¹d umowy o pracê, w³aciwy jest Wójt
Gminy, jako kierownik Urzêdu Gminy.
3. Przed podjêciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie powo³ania sk³ada pisemne lubowanie o nastêpuj¹cej treci: lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym
stanowisku bêdê s³u¿yæ spo³ecznoci gminy Kobylnica, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania.

PUBLIKOWANIE PRZEPISÓW GMINNYCH
§ 42
1. Przepisy gminne ustanawia Rada Gminy w formie
uchwa³y. Podlegaj¹ one opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 43
1. Statut oraz ka¿da jego zmiana podlegaj¹ opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia.

Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Kobylnica
WYKAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOBYLNICA
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kobylnicy
ul. G³ówna 1c.
2. Gminny Orodek Kultury w Kobylnicy ul. G³ówna 1b.
3. Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w
Kobylnicy ul. M³yñska 3b.
4. Szko³a Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Koñczewie ul. Szkolna 1.
5. Szko³a Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w
Kwakowie ul. S³upska 5.
6. Szko³a Podstawowa im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w S³onowicach 4.
7. Szko³a Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach ul. Szkolna 1.
8. Gimnazjum w Kobylnicy ul. G³ówna 63.
9. Gimnazjum w Sycewicach ul. Szkolna 1.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Kobylnica
Regulamin Rady Gminy Kobylnica
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Rady, zwany dalej Regulaminem okrela
organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej Komisji.
§2
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz
przez Zarz¹d Gminy wykonuj¹cy jej uchwa³y.
2. Zarz¹d i Komisje Rady dzia³aj¹ pod jej kontrol¹, sk³adaj¹c sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Organem w³aciwym do rozpatrywania skarg dotycz¹cych zadañ lub dzia³alnoci:
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a) Rady Gminy  jest Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych  Regionalna Izba Obrachunkowa,
b) Zarz¹du Gminy, Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zadañ w³asnych
 Rada Gminy, a zadañ zleconych w zakresie administracji rz¹dowej  Wojewoda.
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY
§4
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i
Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
2. Wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³ady Rady,
w g³osowaniu tajnym.
3. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie
przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 m-ca
od dnia z³o¿enia rezygnacji.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3 w ci¹gu
1 m-ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne
z przyjêciem rezygnacji przez Radê Gminy z up³ywem
ostatniego dnia m-ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
§5
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy koordynuje z ramienia Rady pracê Komisji Rady.
3. Podzia³u zadañ w zakresie, o którym mowa w ustêpie
2 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
SESJE RADY
§6
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
a) postanowienia proceduralne,
b) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
c) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
d) apele zawieraj¹ce formalne niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§7
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
§8
1. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
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sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê Rady natychmiast w sprawach nadzwyczajnych, dot. sytuacji zagro¿enia interesu publicznego.
2. Sesjê nadzwyczajn¹ mo¿e ponadto zwo³aæ Sejmik Samorz¹dowy Województwa Pomorskiego w trybie przewidzianym w art. 77 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
PRZYGOTOWANIE SESJI
§9
1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie z Wiceprzewodnicz¹cym.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie projektu porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych punktów projektowanego porz¹dku obrad.
3. Sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ przesy³ek pocztowych lub w inny skuteczny sposób.
5. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
6. Zawiadomienia wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania
z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej
na 14 dni przed sesj¹.
7. W razie niedotrzymania terminów o jakich mowa w
ust. 4 i 6 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek
o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem do
uchwalania porz¹dku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty na 7 dni przed
sesj¹.
9. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadomienia na takich samych zasadach jak radnych so³tysów o sesji Rady Gminy.
10. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹
jest Zarz¹d Gminy, a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
§ 10
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
nie bêd¹c radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du
oraz Sekretarz i Skarbnik gminy a tak¿e radca prawny
Urzêdu Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 11
1. Zarz¹d Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszel-
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kiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
OBRADY
§ 12
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
§ 13
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego, Rada mo¿e
postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przeprowadzeniu sesji w trybie przewidzianym w ust.
1 Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed jej
zakoñczeniem odnotowuje siê w protokóle.
§ 14
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady w porozumieniu z
Wiceprzewodnicz¹cym.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 8 Regulaminu.
§ 15
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swojego ustawowego sk³adu.
§ 16
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci czynnoæ tê wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 17
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y OTWIERAM.... SESJÊ
RADY GMINY KOBYLNICA.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis ¶ 13 ust. 1 Regulaminu.
§ 18
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia
Radzie pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, a tak¿e nie bêd¹cy radnym cz³onek Zarz¹du.
3. Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie przedstawiony przez siebie projekt porz¹dku obrad oraz
wnioski o jakich mowa w ust. 2.
4. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.

§ 19
1. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach
podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach
Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski.
§ 20
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 19 pkt 3 sk³ada Wójt
lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony przez Wójta.
2. Sprawozdania Komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisjê.
§ 21
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Zarz¹du i
Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie dorêcza je adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê udzielana jest w formie pisemnej w terminie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby upowa¿nione
do tego przez Zarz¹d lub Wójta.
6. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 22
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady. Je¿eli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej. § 21 ust. 5
i 6 Regulaminu stosuje siê odpowiednio.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
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1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³uje mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego  do porz¹dku a gdy przywo³anie nie
odnosi skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 25
1. Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c
o tym Radê.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej a w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenie dyskusji i podjêcie uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
§ 27
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 28
1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Zarz¹dowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, albo ewentualnego przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
§ 29
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê ZAMYKAM.....
SESJÊ RADY GMINY KOBYLNICA.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
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3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 30
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.
2. Uchwalenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej na nastêpnej sesji.
3. Uchwa³a Rady Gminy sprzeczna z prawem jest niewa¿na. O jej niewa¿noci w czêci lub w ca³oci orzeka
organ nadzoru w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia dorêczenia uchwa³y.
4. Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objêtym stwierdzeniem niewa¿noci z dniem dorêczenia rozstrzygniêcia organu nadzorczego.
§ 31
1. Pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji Rady protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywany jest na tamê magnetofonow¹, która przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o przyjêciu protoko³u obrad sesji.
§ 32
1. Protokó³ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.
2. Protokó³ ten powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazaæ tytu³y
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
d) uchwalony porz¹dek obrad,
e) przebieg obrad a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, tekst zg³oszonych jak równie¿
uchwalonych wniosków a ponadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
f) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw, wstrzymuje siê,
g) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
h) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
3. Protokó³ z ostatniej sesji ustêpuj¹cej Rady podpisuje
jej Przewodnicz¹cy w ci¹gu 7 dni od daty posiedzenia
ostatniej sesji.
§ 33
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po uwzglêdnieniu uwag o których
mowa w ust.1.
§ 34
1. Protokó³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 249

 614 

odpowiadaj¹cymi numerowi sesji z danej kadencji i
oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, z³o¿one na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Kopiê uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji, a
uchwa³y stanowi¹ce przepisy porz¹dkowe nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
4. Wyci¹gi z protoko³u sesji Rady wraz z kopiami uchwa³
Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom
organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych
dzia³añ z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 40
1. Zarz¹d ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze i
przechowuje wraz z protokó³ami sesji Rady.
2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 41
1. Wójt obowi¹zany jest do przed³o¿enia uchwa³y Rady
Gminy Wojewodzie w ci¹gu 7 dni od dnia ich podpisania.
2. Uchwa³y w sprawie przepisów porz¹dkowych Wójt
przekazuje Wojewodzie w ci¹gu 2 dni od ich podjêcia.
3. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
wójtom s¹siednich gmin i Starocie Powiatowemu, w
którym po³o¿ona jest gmina, nastêpnego dnia po ich
ustanowieniu.

§ 35

§ 42

1. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie Urzêdu Gminy oraz na nastêpnej sesji.
2. Ograniczenia w dostêpie do protokó³u sesji Rady mog¹
wynikaæ wy³¹cznie z przepisów ustawowych chroni¹cych prawa i wolnoæ osób, których dane dotycz¹, b¹d
podlegaj¹cych ograniczeniu jawnoci.

Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy,
3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej
Izby Obrachunkowej.

UCHWA£Y

TRYB G£OSOWANIA

§ 36

§ 43

1. Uchwa³y a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele s¹
sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
§ 37
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych,
Komisje Rady oraz Zarz¹d chyba, ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
a) datê i tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³,
e) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania po jej wykonaniu,
f) uchwa³y podaje siê do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy. Uchwa³y stanowi¹ce przepisy gminne
podlegaj¹ opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³ oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy.
§ 38
1. Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Ustêp 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego Rady prowadz¹cego obrady.
§ 39
1. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.

1. W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 44
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw,
wstrzymuj¹ce siê sumuje je i porównuje z lista radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokóle sesji.
3. Do przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ Wiceprzewodnicz¹cego lub radnego.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 45
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym.
3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protokó³u obrad sesji.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady poddaje wniosek pod g³osowa-
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nie formu³uj¹c go w sposób precyzyjny i przejrzysty,
aby nie budzi³ on w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to
wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
§ 47
1. Je¿eli oprócz wniosków o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku (wniosków), Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku ( wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
nale¿y poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie za
przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
§ 48
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ iloæ g³osów za ni¿ przeciw g³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z
grup g³osuj¹cych za czy  przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.
§ 49
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyska³a przynajmniej jeden g³os
wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów
to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e liczba g³osów za wynosi co najmniej 9.
KOMISJE RADY
§ 50
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie.
§ 51
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
zakres zadañ komisji doranych okrela Rada.
2. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie,która mo¿e zleciæ komisjom
dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
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§ 52

1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, a nadto z innymi podmiotami, jeli to jest uzasadnione przedmiotem
ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przedk³adaj¹
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady stosownie do § 5 Regulaminu mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania z posiedzenia.
§ 53
1. Pracami komisji kieruje jej Przewodnicz¹cy lub Zastêpca, wybrani sporód cz³onków danej komisji.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
na wniosek tej komisji.
3. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.
§ 54
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach w których dla ich
prawomocnoci musi uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
2. Szczegó³owe zasady dzia³ania, odbywania posiedzeñ,
obradowania itp. komisje ustalaj¹ w przygotowanych
przez siebie i zatwierdzonych przez Radê regulaminach.
3. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê z zachowaniem zasady jawnoci.
§ 55
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz w roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 56
1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
RADNI
§ 57
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i
jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami:
 informowanie wyborców o stanie Gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
 informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
Radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
§ 58
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny, w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady
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lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 59
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych wspólnoty samorz¹dowej.
§ 60
Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swej pracy w Radzie.
§ 61
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje
Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ.
§ 62
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ doran¹ komisjê do szczegó³owego
zbadania okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. l Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§ 63
1. Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie
art. 25 ust 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania, danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu
i charakteru zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 64
1. Zarz¹d wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Zarz¹d udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich
mandatu.
3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
§ 65
1. Do radnych maj¹ zastosowanie przepisy § 28  34 Statutu Gminy Kobylnica.
ABSOLUTORIUM
§ 66
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Zarz¹d przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania nie póniej ni¿ do dnia 15 marca roku nastêpnego

po roku bud¿etowym, którego dotyczy sprawozdanie
Zarz¹du.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i przek³ada sprawozdanie Zarz¹du wraz z w³asn¹ opini¹ nie
póniej ni¿ do 31 marca roku nastêpnego po up³ywie
roku bud¿etowego, którego dotyczy sprawozdanie
Zarz¹du i wystêpuje do Rady z wnioskiem o udzielenie
lub nie udzielenie absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u.
§ 67
1. Przed wyst¹pieniem z wnioskiem, o jakim mowa w
§ 66 ust. 2 Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.
WSPÓLNE SESJE Z RADAMI INNYCH GMIN
§ 68
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi Radami
Gmin w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych gmin.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba, ¿e uczestnicz¹cy we wspólnej
sesji postanowi¹ inaczej.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 69
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Kobylnica
REGULAMIN ZARZ¥DU GMINY KOBYLNICA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin Zarz¹du okrela organizacjê wewnêtrzn¹
oraz tryb pracy Zarz¹du, w tym zasady wykonania
uchwa³ Rady oraz podejmowanie uchwa³ przez Zarz¹d.
§2
1. Zarz¹d jako organ wykonawczy Gminy dzia³a z zachowaniem zasady kolegialnoci.
2. Ograniczenia kolegialnoci w dzia³aniach Zarz¹du dopuszczalne s¹ jedynie w przypadkach okrelonych w
ustawach.
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA ZARZ¥DU
§3
1. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Wójt, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du,
2) jego Zastêpca,
3) cz³onek Zarz¹du.
§4
1. Rada wybiera Zarz¹d sporód radnych lub spoza sk³a-
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du Rady w trybie okrelonym w § 22 Statutu Gminy
oraz w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym.
§5
1. Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ:
a) z mandatem pos³a lub senatora,
b) z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
c) z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego,
d) z pe³nieniem funkcji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
e) z cz³onkostwem w Komisji Rewizyjnej.

Dziennik Urzêdowy
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§9

1. Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
a) udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,
b) realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,
c) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy na podstawie imiennych upowa¿nieñ, wynikaj¹cych z
uchwa³ Zarz¹du,
d) przygotowanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du,
stosownie do zakresu zadañ,
e) realizacja zadañ powierzonych przez Zarz¹d.
TRYB PRACY ZARZ¥DU

§6

§ 10

1. Do zadañ Wójta jako Przewodnicz¹cego Zarz¹du nale¿y:
a) organizowanie pracy Zarz¹du,
b) przewodniczenie obradom Zarz¹du,
c) reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz oraz wobec
Rady.
2. Organizowanie pracy Zarz¹du obejmuje:
a) przygotowywanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
b) okrelenie czasu i miejsca posiedzeñ Zarz¹du,
c) dostarczenie cz³onkom Zarz¹du materia³ów dotycz¹cych projektowanych punktów porz¹dku obrad,
d) zapewnienie obs³ugi kancelaryjno-biurowej posiedzeñ Zarz¹du.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
a) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem obrad lub
wyznaczanie innych cz³onków Zarz¹du do zreferowania takich spraw,
b) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
c) ustalenie kolejnoci zabierania g³osu przez uczestników dyskusji,
d) zarz¹dzanie g³osowañ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz obejmuje:
a) przygotowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
b) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du,
c) reprezentowanie Zarz¹du w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych o ile z przepisów prawa
lub uchwa³ Rady albo Zarz¹du nie wynika nic innego.

1. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, nie rzadziej
ni¿ raz w miesi¹cu.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego Wójt podejmuje czynnoci nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du.
3. Czynnoci podjête w trybie okrelonym w ust. 2 wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.

§7
1. Do obowi¹zków Zastêpcy Wójta nale¿y podejmowanie czynnoci okrelonych w § 6 na podstawie pisemnego upowa¿nienia udzielonego przez Wójta albo w
przypadku koniecznoci podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych dzia³añ pod nieobecnoæ Wójta lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania Wójta.
2. Koniecznoæ podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych dzia³añ wymaga stwierdzenia w formie uchwa³y Zarz¹du
lub Rady.
§8
Wójt okrela szczegó³owy zakres zadañ dla Zastêpcy
Wójta oraz mo¿e okreliæ zakres zadañ dla cz³onka Zarz¹du.

§ 11
1. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy bior¹ udzia³ w pracach Zarz¹du bez prawa g³osowania.
§ 12
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy jego
obradom Wójt lub upowa¿niony przez niego Zastêpca.
2. Zastêpca Wójta zwo³uje posiedzenia Zarz¹du oraz przewodniczy obradom Zarz¹du na zasadach okrelonych
w § 7 ust. 1 REGULAMINU.
3. O posiedzeniu Zarz¹du nale¿y zawiadomiæ jego cz³onków z 3-dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu
nale¿y podaæ informacje o czasie, miejscu i przewidywanym porz¹dku obrad. Jako sta³y punkt porz¹dku
obrad uwzglêdnia siê przyjêcie protokó³u z poprzedniego posiedzenia.
4. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki Wójt lub upowa¿niony przez niego zastêpca mo¿e zwo³aæ posiedzenie
Zarz¹du w trybie pilnym.
§ 13
1. W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹:
a) Wójt jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
b) Zastêpca,
c) Cz³onek Zarz¹du,
d) Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
2. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zobowi¹zani pracownicy Urzêdu Gminy oraz Kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Do udzia³u w posiedzeniach mog¹ zostaæ zaproszone
inne osoby.
§ 14
1. Z posiedzeñ Zarz¹du sporz¹dzane s¹ protokó³y.
2. Przebieg obrad mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê przez okres 1 m-ca.
§ 15
1. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien oddawaæ
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wiernie przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg
dyskusji nad podejmowanymi przez Zarz¹d rozstrzygniêciami.
2. Protokó³y z posiedzeñ podpisuj¹ po jego przyjêciu
wszyscy cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w danym
posiedzeniu.
§ 16
1. Protokó³y z posiedzeñ Zarz¹du s¹ jawne. Ograniczenia
w prawie wgl¹du do protoko³ów mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z przepisów ustawowych.
2. Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich
okrela Statut Gminy.

§ 23
1. W imieniu Zarz¹du Wójt sk³ada Radzie na ka¿dej sesji
sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 24
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ odpowiednie zastosowanie postanowienia
Statutu Gminy i Regulaminu Rady.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Kobylnica

ROZSTRZYGANIE

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 17

§1

1. Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³ w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu osobowego Zarz¹du.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹d
mo¿e zajmowaæ stanowisko wyra¿aj¹ce opinie, oceny, apele itp. w okrelonych sprawach.

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kobylnica jest sta³¹
komisj¹ powo³an¹ przez Radê Gminy w celu opiniowania bud¿etu gminy, wystêpowania z wnioskiem do
Rady Gminy w sprawie udzielenia b¹d nie udzielenia
absolutorium Zarz¹dowi Gminy.
2. Wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w zakresie
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
3. Celem dzia³alnoci kontrolnej komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych,
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci
kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu
tych zjawisk.
§2

§ 18
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom wchodz¹cym w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarzowi Gminy i
Skarbnikowi Gminy.
§ 19
1. W sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹du,
ka¿dy jego cz³onek g³osuje wed³ug w³asnego przekonania.
2. W sprawach nie zwi¹zanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygniêæ:
a) etatowi cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ zgodnie z poleceniami Wójta,
b) pozaetatowi cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ na podstawie i w zakresie uprawnieñ udzielonych im przez
Zarz¹d.
§ 20
1. Uchwa³y Zarz¹du podpisuje Wójt.
2. Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej musz¹ zawieraæ imiona
i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w ich podejmowaniu.
§ 21
1. Zarz¹d prowadzi rejestr uchwa³.
ZASADY WYKONYWANIA UCHWA£ RADY
§ 22
1. O sposobie wykonywania uchwa³ Rady rozstrzyga Zarz¹d, o ile Rada sama nie okreli³a zasad wykonania
swej uchwa³y.
2. Okrelenie przez Zarz¹d sposobu wykonania uchwa³y Rady obejmuje:
a) ustalenie terminu wykonania uchwa³y,
b) okrelenie rodków niezbêdnych do wykonania
uchwa³y,
c) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za
realizacjê uchwa³y.

1. Komisja podlega Radzie Gminy.
§3
1. Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz dwóch
cz³onków.
2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ani radni pe³ni¹cy funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz radni cz³onkowie Zarz¹du.
§4
1. Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji, prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje najstarszy wiekiem cz³onek Komisji.
§5
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w dzia³aniach Komisji w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji decyduje pisemnie jej Przewodnicz¹cy.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.
4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ZADANIA KONTROLNE
§6
1. Komisja kontroluje w zakresie zleconym przez Radê

 619 

Poz. 249

dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek
organizacyjnych Gminy, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹ w tym wykonanie bud¿etu.
§7
1. Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady
w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
§8
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
a) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
b) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia,
c) sprawdzaj¹ce  podejmowanie w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej Kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostek.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzone s¹
w oparciu o plan pracy Komisji przedk³adany Radzie
Gminy.
§9
1. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê
oraz przerwania kontroli (nie rozpoczynania) na wniosek Rady.
§ 10
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego, w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê.
2. Jako dowód w postêpowaniu kontrolnym mo¿e byæ
wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem a w szczególnoci: dokumenty, wyjanienia i
owiadczenia kontrolowanych.
TRYB KONTROLI
§ 11
1. Kontrole wykonuje w imieniu Komisji zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
3. Kontroluj¹cy s¹ zobowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienie, o którym mowa
w ust. 2 oraz dowody to¿samoci.
§ 12
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Wójta oraz Przewodnicz¹cego Rady
Gminy wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

Dziennik Urzêdowy
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§ 13

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowi¹zany zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do przeprowadzenia kontroli a w szczególnoci przedk³adaæ na
¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów i pomieszczeñ, udzielaæ ustnych i pisemnych wyjanieñ dot. przedmiotu
kontroli.
2. Udostêpnienie informacji niejawnych odbywa siê w
trybie okrelonym w odrêbnych przepisach. Informacje niejawne reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 14
1. Czynnoci kontrolne powinny byæ wykonywane w dniach
oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
PROTOKO£Y KONTROLI
§ 15
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych, datê rozpoczêcia
i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
3) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
4) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
5) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci
oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokóle,
6) datê, miejsce podpisania protokó³u i podpisy kontroluj¹cych oraz kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
7) protokó³ mo¿e zawieraæ wnioski i propozycje co do
sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 16
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protokó³u pokontrolnego do podpisania, z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
§ 17
1. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania
protokó³u otrzymuj¹:
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i Kierownik kontrolowanego podmiotu.
ZADANIA OPINIODAWCZE
§ 18
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego
Rady w terminie okrelonym w Regulaminie Rady.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
Komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w terminie do dnia 31.03 roku nastêpnego po up³ywie roku bud¿etowego, którego dotyczy
sprawozdanie Zarz¹du Gminy.
§ 19
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Zarz¹du.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie, o których
mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku
w tej sprawie.

2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolowanego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
3. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli przeprowadzonej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 26
1. Komisja mo¿e wystêpowaæ do Rady Gminy w sprawie
wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.

§ 20

Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy Kobylnica

1. Komisja wydaje równie¿ opinie w sprawach okrelonych w uchwa³ach Rady.
POSIEDZENIA KOMISJI
§ 21
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z jej planem pracy
oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia zwo³ywane s¹ z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e na pisemny wniosek:
 Przewodnicz¹cego Rady,
 5 radnych,
 nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
We wniosku nale¿y wskazaæ przyczynê jego z³o¿enia.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenia Komisji:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
b) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów, z których porad i opinii Komisja mo¿e korzystaæ.
4. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy cz³onkami Komisji.
5. Z posiedzeñ Komisji sporz¹dza siê protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 22
1. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Komisji.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 23
1. Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.
§ 24
1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym
z przedmiotem dzia³ania Komisji.
§ 25
1. Komisja mo¿e wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi Komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.

WYKAZ JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY KOBYLNICA
So³ectwa:
1. Boles³awice.
2. Bzowo.
3. Kobylnica.
4. Komi³owo.
5. Komorczyn.
6. Koñczewo.
7. Kruszyna.
8. Kuleszewo.
9. Kwakowo.
10. Lubuñ.
11. Lulemino.
12. £osino.
13. P³aszewo.
14. Reblino.
15. Runowo S³awieñskie.
16. Sierakowo.
17. S³onowice.
18. S³onowiczki.
19. Sycewice.
20. ciêgnica.
21. Widzino.
22. Wrz¹ca.
23. Zagórki.
24. Zêbowo.
25. ¯elkówko.

250
UCHWA£A Nr XXXV/298/2001
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment wsi Siwia³ka w gminie Starogard Gdañski.
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
(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.
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775, z 1998 r., Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.1126, z
2000 r., Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r., Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi Siwia³ka  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 1
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zmian¹ do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których
mowa w ust. 1 przedstawiono na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y
§2
Ustalenia dla terenu objêtego planem

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Siwia³ka  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 1  ustalenia
szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart ustaleñ, s¹
nastêpuj¹ce:
Oznaczenie terenu: 1.PE
Funkcja.
Teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa
Zasady zagospodarowania terenu.
 teren wydobycia metod¹ odkrywkow¹ z³o¿a kruszywa naturalnego dla celów budowlanych i drogowych
 teren bez trwa³ej zabudowy kubaturowej
Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  nie dotyczy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
Kszta³towanie zabudowy:
 nie dotyczy
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od istniej¹cej drogi wojewódzkiej  w miejscu jak na rysunku planu
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  woda dowo¿ona na miejsce w beczkowozach lub ujêcie indywidualne, pod
warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody
 odprowadzenie cieków sanitarnych  biotoalety
lub odprowadzenie do zbiorników szczelnych pod
warunkiem udokumentowania wywozu cieków do
oczyszczalni
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na dzia³ce,
wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko, na
podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci niskiego napiêcia
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie
ograniczony do granic w³asnoci obszaru do której
inwestor posiada tytu³ prawny
 granica strefy ochronnej  filara ochronnego jak na
rysunku planu 6 m od granicy nieruchomoci -(terenów rolnych)
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 po skoñczonej eksploatacji nale¿y teren rekultywowaæ
w kierunku lenym
 nadk³ad z³o¿a wykorzystaæ do celów rekultywacji
 eksploatacja nie mo¿e spowodowaæ naruszenia pierwszego poziomu wodononego
 pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej jak na rysunku planu
1. Oznaczenie terenu 2.ZE
2. Funkcja
Teren zieleni o funkcji ekologiczno-krajobrazowej
3. Zasady zagospodarowania terenu
 zagospodarowanie zieleni¹ o funkcji ekologicznokrajobrazowej
 zakaz zabudowy
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:
 nie przewiduje siê
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 zastosowaæ wielopiêtrow¹ zieleñ adekwatn¹ siedliskowo
1. Oznaczenie terenu 3.ZE
2. Funkcja
Teren zieleni o funkcji ekologiczno-krajobrazowej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zagospodarowanie zieleni¹ o funkcji ekologicznokrajobrazowej
 zakaz zabudowy
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:
 nie przewiduje siê
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 zastosowaæ wielopiêtrow¹ zieleñ adekwatn¹ siedliskowo
§3
1. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art.
36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 30%.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki planu  w skali
1:1000 stanowi¹ce za³. graficzny nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
3. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
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 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo  cyfrowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu,
 granica strefy ochronnej  filara ochronnego na terenie eksploatacji kruszywa,
 lokalizacja pasów zieleni izolacyjno  krajobrazowej,
 projektowane w³¹czenia, wjazdy z istniej¹cych dróg.
Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu maj¹
charakter informacyjny lub koordynacyjny
§5
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 gminy Starogard Gdañski z terenami przyleg³ymi granic obszarów objêtych ustaleniami niniejszych planów.
§6
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszych planów
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91 z
dnia 20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18,
poz. 129).
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 1 który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Starogardzie Gdañskim
J. Wierzba

251
UCHWA£A Nr XXXVII/248/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smolniki dzia³ki nr 12/6, 12/7,
12/9 gmina Sierakowice.
Na podstawie art .26 i art. 18 w zwi¹zku z art. 7-12, art.
19-25, art. 27-29, art. 36 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) 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, 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 Sierakowice uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Smolniki dzia³ki nr 12/6, 12/7, 12/9 gmina
Sierakowice.
2. Plan obejmuje obszar oznaczony na Rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów, zasad obs³ugi komunikacyjnej, zasad obs³ugi in¿ynieryjnej, zasad zagospodarowania terenu i
podzia³u na dzia³ki budowlane, zasad kszta³towania
zabudowy, zasad ochrony walorów rodowiska przyrodniczego.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, t.j. rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, dotycz¹ce:
a) granic obowi¹zywania ustaleñ planu,
b) linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania 
stanowi¹cych granice terenów, dla których podano ustalenia szczegó³owe,
c) linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy dla budynków
z pomieszczeniami produkcyjnymi,
e) nieprzekraczalnych linii zabudowy dla pozosta³ych
budynków,
f) stref lokalizacji zieleni krajobrazowej,
g) strefy zieleni izolacyjno  krajobrazowej,
h) strefy ochronnej wokó³ linii energetycznej 15 kV,
i) symboli cyfrowo  literowych, oznaczaj¹cych tereny wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których podano ustalenia szczegó³owe zawarte w
Kartach terenu w § 3.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Na obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z
pón. zm.), w wymiarze 0,00% dla wszystkich terenów.
USTALENIA SZCZEGÓ£ÓWE
§3
Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i
oznaczonych dalej w treci Uchwa³y i Rysunku planu symbolami literowo  cyfrowymi:
1. Karta terenu 1 PZ  funkcji produkcji zwierzêcej

Poz. 251
2.
3.
4.
5.

Karta
Karta
Karta
Karta

 623 

terenu 2 Z  zieleni
terenu 3 Z  zieleni
terenu 4 KL  drogi gminnej
terenu 5 KD  drogi dojazdowej

KARTA TERENU NR 1 PZ
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 1 PZ
2. Przeznaczenie, funkcje: funkcje produkcji zwierzêcej 
kurników.
Maksymalna hodowla do 500 DJP (do 60 000 tys sztuk).
Wyklucza siê prowadzenie produkcji bezció³kowej.
Funkcje uzupe³niaj¹ce i obiekty zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹:
magazyny, handel, budynki gospodarcze i gara¿e, drogi
i parkingi, urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ,
funkcja mieszkalna zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Dzia³alnoæ produkcyjna i us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z prowadzonej dzia³alnoci
produkcyjnej i us³ugowej.
W budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach pracy, nale¿y planowaæ budowle ochronne dla potrzeb
obrony cywilnej.
3. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) Maksymalny procent zabudowy: 30%.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków z pomieszczeniami produkcyjnymi oraz dla innych budynków  jak na rysunku planu.
C) Wzd³u¿ napowietrznej linii energetycznej 15 KV ustala
siê strefê bezpieczeñstwa  z wykluczeniem lokalizacji obiektów w tej strefie.
D) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê wspólne zagospodarowanie
wydzielonych dzia³ek.
4. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) Budynki parterowe lub parterowe z poddaszem u¿ytkowym, dach o spadku min 15°, maksimum 40°.
B) Wysokoæ budynków do 12 m (wysokoæ w metrach
mierzona od naturalnej warstwicy terenu w rejonie
g³ównego wejcia do budynku do kalenicy, nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów i
dominant architektonicznych).
C) Poziom posadowienia parteru: do 1 m od poziomu
terenu w najni¿szym miejscu przy budynku.
5. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
nie ustala siê
6. Ochrona rodowiska przyrodniczego:
A) Wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi:
 w pasie terenu po³o¿onym pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granic¹ po³udniow¹, zachodni¹, wschodni¹ i pó³nocn¹ (jak oznaczono na rysunku planu)
 na pozosta³ym terenie w formie nieregularnych
grup lub pasów.
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B) Wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi:
 w pasie terenu po³o¿onym pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granic¹
C) pó³nocn¹ (na odcinku zachodnim)  jak oznaczono
na rysunku planu.
£¹cznie zieleñ winna zajmowaæ minimum 25% powierzchni terenu.
W obszarach oznaczonych na Rysunku planu jako
strefa zieleni dopuszcza siê sytuowanie wjazdów na
teren, przejæ pieszych oraz przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
D) Oddanie obiektów produkcyjnych i mieszkalnych do
u¿ytku jest uwarunkowane nasadzenia zieleni w obrêbie terenów wskazanych na Rysunku planu.
E) W obrêbie terenu wyklucza siê sk³adowanie nawozu z kurników w obrêbie terenu.
7. Inne zapisy:
 W wypadku lokalizacji obiektów hodowli zwierz¹t w
liczbie ponad 100 DJP (przy produkcji ció³kowej)
wymagane jest sporz¹dzenie Oceny oddzia³ywania
na rodowisko na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego.
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
A) Dojazd od drogi gminnej przyleg³ej do terenu od
strony zachodniej oraz od drogi dojazdowej przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
B) Miejsca postojowe: minimum 1 mp/300 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu i minimum 2 mp /mieszkanie.
9. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej.
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 cieki sanitarne (z pomieszczeñ socjalnych i mieszkalnych) odprowadzaæ do zbiorników szczelnych
bezodp³ywowych i wywoziæ do oczyszczalni cieków.
C) Odprowadzenie cieków technologicznych:
 cieki technologiczne (powsta³e w trakcie procesu czyszczeñ sanitarnych) odprowadzaæ do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych. cieki wywoziæ do oczyszczalni cieków lub wykorzystywaæ
rolniczo.
D) Odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z dachów budynków: do zbiorników wodnych w obrêbie terenu 2 Z i 3Z, lub powierzchniowo w obrêbie terenu 1 PZ,
 wody opadowe z placów i parkingów: do zbiorników wodnych w obrêbie terenu 2Z i 3 Z, po
oczyszczeniu z olejów i osadów w separatorze.
E) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci redniego i niskiego napiêcia.
F) Zaopatrzenie w ciep³o
 z indywidualnych kot³owni na paliwa niskoemisyjne.
G) Gospodarka odpadami:
 odpady komunalne: gromadzenie i wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów, w sposób zorganizowany, przez specjalistyczn¹ firmê wywozow¹.
 odpady technologiczne:
 nawóz z kurników do wykorzystania rolniczego (nawo¿enia pól).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 624 

 inne odpady: utylizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

KARTA TERENU NR 2 Z
Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 2 Z
Przeznaczenie, funkcje: zieleñ i zbiorniki wodne.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:.
 Istniej¹ce zbiorniki wodne do zachowania.
 Teren wokó³ zbiorników wodnych zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobarzowo  izolacyjn¹
Zasady kszta³towania zabudowy:
 Nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 Nie ustala siê.
Ochrona rodowiska przyrodniczego:
A) Wprowadzana zieleñ (drzewa, krzewy) o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
B) Istniej¹cy drzewostan do zachowania
C) W obrêbie terenu wyklucza siê sk³adowanie nawozu z kurników
Inne zapisy:
 Dopuszcza siê odprowadzenie wód deszczowych z
dachów budynków oraz placów, parkingów, dojazdów. Wody opadowe z placów, parkingów, dojazdów przed wprowadzeniem do zbiornika oczyciæ z
olejów i osadów.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
 Nie ustala siê
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 Nie ustala siê

KARTA TERENU NR 3 Z
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 3 Z
2. Przeznaczenie, funkcje: zieleñ i zbiorniki wodne.
3. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 Istniej¹cy zbiornik wodny do zachowania.
 Teren wokó³ zbiornika wodnego zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
4. Zasady kszta³towania zabudowy:
 Nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
5. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 Nie ustala siê.
6. Ochrona rodowiska przyrodniczego:
A) Wprowadzana zieleñ (drzewa, krzewy) o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
B) W obrêbie terenu wyklucza siê sk³adowanie nawozu z kurników
7. Inne zapisy:
 Dopuszcza siê odprowadzenie wód deszczowych z
dachów budynków oraz placów, parkingów, dojazdów. Wody opadowe z placów, parkingów, dojazdów przed wprowadzeniem do zbiornika oczyciæ z
olejów i osadów.
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
 Nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 Nie ustala siê.
KARTA TERENU NR 4 KL
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 4 KL
2. Przeznaczenie, funkcje: droga gminna.
Teren projektowany do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi gminnej.

3.
4.
5.
6.
7.

8
9.
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Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 Nawierzchnia jezdni utwardzona
 Nawierzchnia chodników utwardzona
Zasady kszta³towania zabudowy:
 Nie ustala siê.
Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 Nie ustala siê.
Ochrona rodowiska przyrodniczego:
A) Wzd³u¿ granicy z terenem 1 PZ wprowadziæ nasadzenia zieleni wysokiej.
Inne zapisy:
 Dopuszcza siê prowadzenie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu.
 Teren stanowi teren publiczny.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
 Wjazd na teren 1 PZ
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
A) Zaopatrzenie w wodê:
 Z sieci wodoci¹gowej
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 Nie dotyczy
C) Odprowadzenie wód deszczowych:
 Do rowów odwodnienionych w obrêbie terenu.
D) Zasady zaopatrzenia w ciep³o:
 Nie ustala siê.
E) Zasady zaopatrzenia w gaz:
 Nie ustala siê.
F) Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
 Z sieci redniego lub niskiego napiêcia liniami kablowymi
G) Gospodarka odpadami sta³ymi:
 Nie ustala siê

KARTA TERENU NR 5 KD
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 5 KD
2. Przeznaczenie, funkcje: droga dojazdowa, na zakoñczeniu plac do zawracania.
Teren projektowany do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczenia jak na rysunku planu.
3. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 Dopuszcza siê chodnik jednostronny
4. Zasady kszta³towania zabudowy:
 Nie ustala siê
5. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 Nie ustala siê
6. Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 Nie ustala siê
7. Inne zapisy:
 Dopuszcza siê prowadzenie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu.
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
 Wjazd na teren nr 1 PZ.
9. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
A) Zaopatrzenie w wodê:
 Z sieci wodoci¹gowej
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 Nie dotyczy
C) Odprowadzenie wód deszczowych:
 Do rowów odwodnieniowych w obrêbie terenu.
D) Zasady zaopatrzenia w ciep³o:
 Nie ustala siê.
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E) Zasady zaopatrzenia w gaz:
 Nie ustala siê.
F) Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
 Z sieci redniego lub niskiego napiêcia liniami kablowymi
G) Gospodarka odpadami sta³ymi:
 Nie ustala siê

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
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§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek najmu pomieszczeñ i wypo¿yczenia sprzêtu w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ gminy Konarzyny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 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) Rada
Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê minimalne stawki za wynajêcie pomieszczeñ
i wyposa¿enie sprzêtu w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Konarzyny. Wysokoæ stawek zawiera za³¹cznik nr 1 uchwa³y.

§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XI/
42/90 Gminnej Rady Narodowej w Sierakowicach z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 16,
poz. 131), z póniejszymi zmianami w granicach niniejszego planu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

UCHWA£A Nr XXIV/158/2001
Rada Gminy w Konarzynach
z dnia 12 listopada 2001 r.

§4
Realizacjê projektowanych zamierzeñ inwestycyjnych
nale¿y skoordynowaæ z uzbrojeniem terenu w niezbêdn¹
infrastrukturê techniczn¹ w zakresie zaopatrzenia w wodê,
w nawi¹zaniu do systemów wiejskich.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/158/2001
z dnia 12 listopada 2001 r.

Tabela
minimalnych stawek najmu pomieszczeñ i sprzêtu w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ gminy Konarzyny
Lp

Nazwa i adres

Nazwa pomieszczenia

Cena

1.

Gminny Orodek Kultury w Konarzynach

 sala GOK
+ zaplecze kuchenne

 za wesele 400,00 + VAT
 za stypy
a) do 80 osób 100,00 + VAT
b) 80-120 osób 120,00 + VAT
c) powy¿ej 120 osób 150,00+ VAT

2.

Gminny Orodek Kultury w Konarzynach

 za godz. wynajem
sali GOK

 20,00 z³ za 1 godz.

 za wypo¿yczenie krzese³
 za wypo¿yczenie sto³ów
 salka stra¿acka

 1,00 z³ od 1 szt.
 1,50 z³ od 1 szt.
 10,00 z³ od 1 godz.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3.

Boisko sportowe

 wynajem 1 dzieñ

 150.00 z³ + VAT

4.

wietlice wiejskie

 Zielona Chocina

 za wesele 100,00 z³ + VAT + energia
 za wieczorki 50,00 z³ + VAT + energia
 za wesele 100,00 z³ + VAT + energia
 za wieczorki 50,00 z³ + VAT + energia
 za stypy 50,00 z³ + VAT + energia
 za organizacjê przyjêæ j.w 30,00 z³ + VAT
+ energia

 Binduga
 ¯ychce, Zielona Huta
5.

Zespó³ Szkó³ Publicznych
w Konarzynach

 wietlica
+ zaplecze kuchenne
 sala gimnastyczna

 kolonie
 wietlica szkolna
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UCHWA£A Nr XXVI/203/2001
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 14 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia op³at za
wiadczenia prowadzonych przez Gminê Subkowy
Przedszkoli Samorz¹dowych.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U Nr 67, poz.
329, zm.: Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr
141, poz. 943, z 1998 r. Nr I 17, poz. 759, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 12, poz. l36, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.
550 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194), po zasiêgniêciu opinii
Komisji Owiaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji
Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego  uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XX/160/2000 Rady Gminy w Subkowach
z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia op³at za
wiadczenia prowadzonych przez Gminê Subkowy Przedszkoli Samorz¹dowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Za przygotowanie wy¿ywienia pobiera siê op³atê w kwocie:
1) w Przedszkolu Samorz¹dowym w Ma³ym Garcu:
a) od pierwszego dziecka z rodziny  70 z³,
b) od drugiego dziecka z rodziny  60 z³,
c) od trzeciego i nastêpnego dziecka z rodziny 
50 z³,
2) w Przedszkolu Samorz¹dowym w Subkowach:
a) od pierwszego dziecka z rodziny  85 z³,
b) od drugiego dziecka z rodziny  75 z³,
c) od trzeciego i nastêpnego dziecka z rodziny 
65 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

 wesele 300,00 z³ VAT + energia
 za wieczorki 150,00 + V AT + energia
 13,00 z³ + VAT za 1 godz. od mieszkañców
gminy
 26,00 z³+ VAT za godz. od grup
zorganizowanych
 10,00 z³ za 1-szy osobodzieñ
 6,00 z³ za nastêpny osobodzieñ
 wynajem wietlicy 20 z³./godz.

opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik
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UCHWA£A Nr XXVI/205/2001
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 14 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Subkowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 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, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, zm.: Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr. 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) w zwi¹zku z
art. 23 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie owiaty, ustawy-Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego, ustawy Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194) po
uzyskaniu zgody Kuratora Owiaty oraz zaopiniowaniu
przez Komisjê Owiaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady
Gminy  uchwala siê, co nastêpuje:
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§1

W Uchwale Nr IV/42/99 Rady Gminy w Subkowach z
dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Subkowy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 93, poz. 629) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 2 skrela siê wyrazy z zastrze¿eniem § 2 ust. 2,
2) w § 2:
a) w ust. 1 wyrazy 31 sierpnia 2001 r. zastêpuje siê
wyrazami 31 sierpnia 2003 r..
b) skrela siê ust. 2.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik
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UCHWA£A Nr XXX/212/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ prowadzonych w formie gospodarki pozabud¿etowej.
Na podstawie art. 18 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 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 i Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971) oraz zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr
70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr
12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497 i Nr 46, poz. 499) Rada Gminy w Gardei uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy w 2002 r. do produkcji wody oraz zrzutu cieków do urz¹dzeñ kanalizacji
sanitarnej.
§2
1. Wielkoæ planowanej dotacji ustala Rada Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok.
2. Kwoty dotacji dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej ujmowane s¹ w za³¹czniku do uchwa³y bud¿etowej na
dany rok.
3. Ustalenie odp³atnoci za 1 m3 sprzeda¿y wody oraz
1 m3 zrzutu cieków podlega zatwierdzeniu corocznie
przez Radê Gminy na wniosek Zarz¹du Gminy.
§3
Dotacje z bud¿etu przeznacza siê na sfinansowanie czê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ci kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ urz¹dzeñ do uzdatniania wody oraz urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej:
a) w wysokoci 0,79 z³otych od 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych i 0,10 z³otych od 1 m3 wody dla
instytucji publicznych, handlu i rzemios³a, przemys³u
oraz gospodarstw rolnych wielkoarea³owych (ró¿nica
miêdzy ustalon¹ uchwa³¹ Rady Gminy cen¹ 1 m3 wody,
a rzeczywistymi kosztami jej sprzeda¿y),
b) w wysokoci 0,27 z³otych od 1 m3 zrzutu cieków dla
gospodarstw indywidualnych (ró¿nica miêdzy ustalon¹ uchwa³¹ Rady Gminy cen¹ 1 m3 zrzutu cieków, a
rzeczywistymi kosztami ich oczyszczania),
c) wysokoæ dotacji nie mo¿e przekroczyæ kwoty
147.000,00 z³otych.
§4
1. Wielkoæ dotacji dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej
okrelona w § 3 ustalona jest w oparciu o z³o¿one przez
Kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gardei
kalkulacjê kosztów i dochodów dla poszczególnych dotowanych zadañ.
2. Projekt planu finansowego w szczególnoci okrelonej w za³¹czniku do uchwa³y Rady Gminy w sprawie
procedury uchwalania bud¿etu wraz z materia³ami i uzasadnieniem, Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej przekazuje Zarz¹dowi Gminy do roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
3. Zarz¹d Gminy po dokonaniu weryfikacji i oceny przed³o¿onego projektu planu finansowego, opracowuje za³¹cznik do projektu uchwa³y bud¿etowej obejmuj¹cy
kwotê dotacji dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Gardei i przedk³ada Radzie Gminy wed³ug zasad ustalonych w uchwale Rady Gminy w sprawie procedury
uchwalania bud¿etu.
§5
1. Po uchwaleniu bud¿etu Zarz¹d Gminy w terminie 7 dni
zawiadamia Zak³ad Gospodarki Komunalnej o kwocie
planowanej dotacji.
2. Po otrzymaniu tej wielkoci Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej w terminie 14 dni opracowuje plan
finansowy na dany rok z wyszczególnieniem elementów, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwa³y.
3. Zmiany planu finansowego Zak³adu Gospodarki Komunalnej powoduj¹ce zwiêkszenie dotacji ponad kwotê
ustalon¹ w uchwale bud¿etowej lub zmniejszenie planowanej wp³aty do bud¿etu mog¹ byæ dokonywane
wy³¹cznie po wprowadzeniu zmian w uchwale bud¿etowej.
§6
1. Dotacje z bud¿etu s¹ realizowane w formie przelewu
rodków z rachunku bie¿¹cego bud¿etu gminy na rachunek bie¿¹cy Zak³adu Gospodarki Komunalnej w wysokoci 1/12 planowanych kwot w terminie do 10 dnia
ka¿dego miesi¹ca.
2. W okresach zwiêkszonego tempa realizacji zadañ (objêtych dotacj¹) powoduj¹cego wzrost wydatków, na
uzasadniony wniosek Kierownika Zak³adu Gospodarki
Komunalnej Zarz¹d Gminy mo¿e zwiêkszyæ miesiêczne (kwartalne) kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1
pod warunkiem nie zwiêkszenia ogólnej kwoty przyznanej dotacji.
3. Miesiêczna (kwartalna) kwota dotacji mo¿e byæ przez
Zarz¹d Gminy zmniejszona w przypadku niepe³nej realizacji zadañ (objêtych dotacj¹) lub osi¹gniêcia wy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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¿szych ni¿ planowane przychody w³asne w Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej.
4. W przypadku niepe³nej realizacji dochodów bud¿etu
gminy (lub z innych wzglêdów) Zarz¹d Gminy w wyniku przeprowadzonej analizy, mo¿e wnioskowaæ o
zmniejszenie zaplanowanych dla Zak³adu Gospodarki
Komunalnej kwot dotacji wskazuj¹c niezbêdne korekty kosztów b¹d mo¿liwoæ osi¹gniêcia dodatkowych
przychodów.
§7
1. Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej zobowi¹zany jest do sk³adania Zarz¹dowi Gminy (poza obowi¹zuj¹c¹ sprawozdawczoci¹ statystyczn¹) kwartalnych informacji o realizacji zadañ objêtych dotacj¹ oraz
o stopniu wykorzystania kwot otrzymanej dotacji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej przedk³ada w terminie do
dnia 10 miesi¹ca nastêpuj¹cego po kwartale.
3. Roczne rozliczenie dotacji nastêpuje w oparciu o przed³o¿one sprawozdania statystyczne.

1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) w zwi¹zku z § 1 ust. 1
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 roku
w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wyp³acania oraz wysokoci pomocy materialnej dla uczniów
(Dz. U. Nr 74, poz. 350, z 1997 r. Nr 51, poz. 326, z 1998 r.
Nr 98, poz. 613 oraz z 2000 r. Nr 92, poz. 1016) Rada Gminy
w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady udzielania stypendiów dla uczniów i
studentów stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy i Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej.

Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§9

§4

Traci moc Uchwa³a Nr XXII/145/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zakresu i
zasad przyznawania dotacji z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ prowadzonych w formie gospodarki pozabud¿etowej.

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

§8

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

§ 10
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
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UCHWA£A Nr XXX/217/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i
studentów.
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 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 96, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/217/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
§1
1. Zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ze rodków finansowych przeznaczonych na ten
cel w bud¿ecie gminy dotycz¹ uczniów szkó³ ponad
gimnazjalnych i studentów:
1) pochodz¹cych z rodzin legitymuj¹cych siê zameldowaniem na pobyt sta³y na terenie gminy Gardeja,
2) ucz¹cych siê lub studiuj¹cych w systemie dziennym.
2. Pod pojêciem stypendium, o którym mowa w ust. 1
rozumie siê stypendium socjalne i stypendium za wyniki w nauce.
§2
1. Przyznanie stypendium socjalnego bêdzie uzale¿nione
od udokumentowanej sytuacji materialnej rodziny,
gdzie dochód miesiêczny (rednia za okres szeciu
miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym sk³adany jest wniosek) na osobê w rodzinie kszta³tuje siê
poni¿ej 25% najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników, okrelonego na podstawie Kodeksu pracy,
obowi¹zuj¹cego w miesi¹cu w którym jest przyznawane stypendium.
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2. Do dochodów przyjmuje siê dochody wed³ug których
ustala siê prawo do zasi³ku rodzinnego (Ustawa z dnia
1 grudnia 1994 r. o zasi³kach rodzinnych i pielêgnacyjnych  Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z póniejszymi
zmianami).
3. Ustalenie dochodu, o którym mowa w ust. 1 powinno
zostaæ przeprowadzone 2 razy w roku:
1) przed rozpoczêciem roku szkolnego (akademickiego),
2) w terminie 1 miesi¹ca po zakoñczeniu okresu (semestru).
4. Dochód na osobê w rodzinie ustala siê na podstawie
za³¹czonych do wniosku zawiadczeñ o osi¹gniêtych
dochodach przez wszystkich cz³onków rodziny pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym.
§3
1. Stypendium socjalne mo¿e byæ przyznane, w zale¿noci od sytuacji materialnej ucznia (studenta), w pe³nej
lub czêciowej wysokoci.
2. Stypendium socjalne w pe³nej wysokoci nie mo¿e
przekroczyæ dwukrotnoci zasi³ku rodzinnego na pierwsze dziecko.
3. Stypendium socjalne w czêciowej wysokoci stanowi od 30 do 80% stypendium w pe³nej wysokoci.
4. Stypendium socjalne przyznaje siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 10 miesiêcy.
5. Stypendium socjalne wyp³aca siê co miesi¹c z góry.
W przypadku ucznia (studenta) koñcz¹cego naukê
ostatnie stypendium wyp³aca siê za miesi¹c, w którym
ukoñczy³ on naukê.
§4
Przyznanie stypendium za wyniki w nauce bêdzie uzale¿nione od udokumentowanych wyników w nauce za
poprzedni okres (semestr) w granicach od 4,5 ogólnej
redniej ocen dla uczniów oraz od 4,3 ogólnej redniej
ocen z egzaminów dla studentów studiów wy¿szych.
§5
1. Stypendium za wyniki w nauce mo¿e byæ przyznane
po pierwszym roku nauki uczniowi (studentowi) i po
udokumentowaniu wyników w nauce okrelonych w
§ 4 niniejszych zasad.
2. Wysokoæ stypendium za wyniki w nauce nie mo¿e
przekroczyæ trzykrotnoci zasi³ku rodzinnego na pierwsze dziecko.
3. Stypendium za wyniki w nauce wyp³aca siê jednorazowo w okresie (semestrze) nastêpuj¹cym po okresie
(semestrze), w którym uczeñ (student) spe³ni³ warunek okrelony w § 4 niniejszych zasad.
§6
Uczniowi (studentowi) mo¿e byæ przyznane stypendium
socjalne jak równie¿ stypendium za wyniki w nauce.
§7
1. Stypendia, o których mowa w § 3 i § 4 przyznaje siê na
wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów oraz studenta zgodnie z wzorem okrelonym w za³¹czniku do
niniejszych zasad.
2. Wnioski o przyznanie stypendium powinny byæ z³o¿one do dnia:
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1) 30 czerwca  w odniesieniu do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
2) 30 lipca  w odniesieniu do studentów.
§8
1. Wnioski o stypendia opiniuje Komisja Owiaty, Kultury, Zdrowia i Socjalna Rady Gminy w Gardei.
2. Stateczn¹ decyzjê o przyznaniu stypendium i jego wysokoci podejmuje Zarz¹d Gminy Gardeja.
3. Stypendia bêd¹ udzielane przez Zarz¹d Gminy w zale¿noci od przyznanych rodków na ten cel w bud¿ecie gminy.
§9
Zaprzestanie wyp³acania stypendium nastêpuje, gdy
uczeñ (student):
1) przerwa³ naukê w szkole lub uczelni,
2) zosta³ skrelony z listy uczniów (studentów),
3) nie przed³o¿y³ dokumentu potwierdzaj¹cego osi¹gniêcie wyników w nauce za poprzedni okres (semestr) okrelonych w § 4 niniejszych zasad,
4) poda³ nieprawdziwe informacje o osi¹gniêtych dochodach,
5) powtarza rok nauki lub studiów z powodów innych
ni¿ postêpy w nauce.

257
UCHWA£A Nr XXX/218/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów samorz¹du mieszkañców wsi dla so³ectw Trumieje i Wrac³awek.
Na podstawie art. 35 i 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, 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 i Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w Gardei uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê statuty samorz¹du mieszkañców wsi dla
so³ectw Trumieje i Wrac³awek stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1
i 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/218/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
STATUT SAMORZ¥DU
MIESZKAÑCÓW WSI DLA SO£ECTWA TRUMIEJE
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Trumieje stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Trumieje.
§2
1. So³ectwo Trumieje jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Gardeja.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Trumieje dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
 uchwa³y Nr XXX/218/2001 Rady Gminy w Gardei z
dnia 28 listopada 2001 r.,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Trumieje, Wilkowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, np.: komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa Trumieje nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz spo³ecznoci so³eckiej,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§7
Zadania okrelone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) wspó³pracê z Zarz¹dem Gminy,
7) ustalanie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie Wiejskie opiniuje, w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawianie do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Gminy.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Zarz¹dowi Gminy.
2. Zarz¹d Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa w terminie 14 dni.
§ 10
Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z
¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem dopuszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowania na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i
gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców
so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miê-
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dzy So³ectwem a Rad¹ Gminy i Zarz¹dem Gminy,
mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swego grona so³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Zarz¹d Gminy.
2. Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okrelonym przez ustawê.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Zarz¹du Gminy,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 14
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
2. Na posiedzenia Zarz¹du Gminy, na których rozpatruje
siê sprawy dotycz¹ce bezporednio so³ectwa, Zarz¹d
zaprasza So³tysa do udzia³u w tym posiedzeniu.
3. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Zarz¹du Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym.
Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania
mieszkañców.
§ 15
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka liczy 5 osób (³¹cznie z so³tysem).
(Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala zebranie wiejskie).
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter decyduj¹cy.
3. Zebranie Rady bêdzie odbywa³o siê 1 raz na kwarta³ i
w zale¿noci od potrzeb.
O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
Posiedzenia Rady zwo³uje i przewodniczy jej so³tys.
Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywa-
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mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludnoci,
formu³uje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizacje,
6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
8) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
9) w ramach udzielonych uprawnieñ wyra¿a opinie oraz
pe³ni rolê sta³ego Komitetu Czynów Spo³ecznych.
5. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 16
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska za zgod¹
Rady So³eckiej.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o
odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 17
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 18
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Zarz¹du Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywanie na wniosek mieszkañców Rady Gminy lub Zarz¹du Gminy winno odbyæ siê
w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje
termin póniejszy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
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3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹.
Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
W przypadku trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych, cz³onków
Zarz¹du Gminy lub pracowników Urzêdu Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników g³osowania,
 og³oszenie wyników g³osowania,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 26

W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Zarz¹d Gminy
wyznacza poszczególnych cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.

§ 22

§ 27

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 21

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 23
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Zarz¹d Gminy.
W tym celu Zarz¹d Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód cz³onków Zarz¹du Gminy.
Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Zarz¹d
Gminy mo¿e powierzyæ przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego Gminy.
2. Postanowienie Zarz¹du Gminy o zwo³aniu zebrania
wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 24
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców
so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
3. Wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego dla wyboru
So³tysa i Rady So³eckiej (uprawnieni do g³osowania)
zobowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 25
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 28
Wyboru So³tysa i wyboru cz³onków Rady So³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 29
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 30
W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, Zarz¹d
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
Podobnie w przypadku uzupe³nienia sk³ady Rady So³eckiej lub wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej,
Zarz¹d Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce wed³ug
zasad ustalonych w niniejszym statucie.
ROZDZIA£ V I
Postanowienia koñcowe
§ 31
Na wniosek so³ectwa Rada Gminy dokonuje zmiany
Statutu.
§ 32
W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wi¹¿¹co Zarz¹d Gminy.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXX/218/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
STATUT SAMORZ¥DU
MIESZKAÑCÓW WSI DLA SO£ECTWA WRAC£AWEK
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Wrac³awek stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Wrac³awek.
§2
1. So³ectwo Wrac³awek jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Gardeja.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Wrac³awek dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
 uchwa³y Nr XXX/218/2001 Rady Gminy w Gardei z
dnia 28 listopada 2001 r.,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Wrac³awek.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, np.: komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa Wrac³awek nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz spo³ecznoci so³eckiej,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Zadania okrelone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) wspó³pracê z Zarz¹dem Gminy,
7) ustalanie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie Wiejskie opiniuje, w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawianie do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Gminy.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Zarz¹dowi Gminy.
2. Zarz¹d Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa w terminie 14 dni.
§ 10
Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z
¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem dopuszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowania na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i
gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców
so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miê-
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dzy So³ectwem a Rad¹ Gminy i Zarz¹dem Gminy,
mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swego grona so³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Zarz¹d Gminy.
2. Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okrelonym przez ustawê.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Zarz¹du Gminy,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 14
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
2. Na posiedzenia Zarz¹du Gminy, na których rozpatruje
siê sprawy dotycz¹ce bezporednio so³ectwa, Zarz¹d
zaprasza So³tysa do udzia³u w tym posiedzeniu.
3. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Zarz¹du Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym.
Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania
mieszkañców.
§ 15
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka liczy 4 osoby (³¹cznie z so³tysem).
(Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala zebranie wiejskie).
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter decyduj¹cy.
3. Zebranie Rady bêdzie odbywa³o siê 1 raz na kwarta³ i
w zale¿noci od potrzeb.
O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
Posiedzenia Rady zwo³uje i przewodniczy jej so³tys.
Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywa-

mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludnoci,
formu³uje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizacje,
6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
8) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
9) w ramach udzielonych uprawnieñ wyra¿a opinie oraz
pe³ni rolê sta³ego Komitetu Czynów Spo³ecznych.
5. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 16
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska za zgod¹
Rady So³eckiej.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o
odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 17
Prawo do udzia³y w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 18
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Zarz¹du Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywanie na wniosek mieszkañców Rady Gminy lub Zarz¹du Gminy winno odbyæ siê
w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje
termin póniejszy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
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3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹.
Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
W przypadku trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych, cz³onków
Zarz¹du Gminy lub pracowników Urzêdu Gminy.
§ 21
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Zarz¹d Gminy
wyznacza poszczególnych cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 22
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 23
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Zarz¹d Gminy.
W tym celu Zarz¹d Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód cz³onków Zarz¹du Gminy.
Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Zarz¹d
Gminy mo¿e powierzyæ przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego Gminy.
2. Postanowienie Zarz¹du Gminy o zwo³aniu zebrania
wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 24
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców
so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
3. Wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego dla wyboru
So³tysa i Rady So³eckiej (uprawnieni do g³osowania)
zobowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 25
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
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Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników g³osowania,
 og³oszenie wyników g³osowania,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 26
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 27
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 28
Wyboru So³tysa i wyboru cz³onków Rady So³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 29
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 30
W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, Zarz¹d
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
Podobnie w przypadku uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej,
Zarz¹d Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce wed³ug
zasad ustalonych w niniejszym statucie.
ROZDZIA£ V I
Postanowienia koñcowe
§ 31
Na wniosek so³ectwa Rada Gminy dokonuje zmiany
Statutu.
§ 32
W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wi¹¿¹co Zarz¹d Gminy.
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UCHWA£A Nr XI/67/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy sakralnej i kocielnej, u zbiegu
ulic Dar³owskiej i Kwiatowej w Ustce.
Na podstawie 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 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 i Nr
89, poz. 971) oraz art.8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10, art. 26, art.
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz.U.
z 1999r. Nr 41 poz. 412; Dz. U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1279;
Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska w Ustce
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I  Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy sakralnej i kocielnej, u zbiegu ulic
Dar³owskiej i Kwiatowej w Ustce, którego ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
niniejszej uchwa³y,
4) granicach obowi¹zywania planu  nale¿y przez to
rozumieæ granice obowi¹zywania planu pokazane na
rysunku planu,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie w granicach opracowania,
6) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) o funkcji podstawowej  nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie podstawowe.
ROZDZIA£ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
dla terenu objêtego planem
§3
1. Przeznaczeniem podstawowym terenu ustala siê funkcjê sakraln¹.
2. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego.

ROZDZIA£ III
Zasady ogólne zagospodarowania terenu
§4
1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce obszary o ró¿nym sposobie u¿ytkowania oznaczone na rysunku planu.
2. Ustala siê jako nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, ograniczaj¹ce mo¿liwoæ
przybli¿enia projektowanej zabudowy do granicy
dzia³ki.
3. Nie ogranicza siê wysokoci budynku kocio³a zak³adaj¹c, ¿e bêdzie on stanowi³ dominantê architektoniczn¹. Wysokoæ obiektów towarzysz¹cych nie mo¿e
przekroczyæ dwóch kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe w stromym dachu; maksymalna wysokoæ kalenicy ponad terenem 12,0 m. Wysokoæ posadzki
parteru nad terenem wokó³ budynków nie mo¿e przekraczaæ 0,50 m.
4. Powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie
mo¿e przekroczyæ 40% powierzchni dzia³ki, z równoczesnym zachowaniem warunku pozostawienia 40%
powierzchni dzia³ki jako powierzchni biologicznie
czynnej.
5. Niezbêdn¹ iloæ miejsc parkingowych zabezpieczyæ
na w³asnej dzia³ce.
6. Nie zezwala siê na realizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania stanowi¹ce lokalne
cele publiczne:
 dojcie piesze oznaczone symbolem 2 KP.
8. Przy projektowaniu i realizacji uwzglêdnia siê wnioski uproszczonej dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej wykonanej przez Zak³ad Projektowania i Handlu
Geotechnika mgra Zdzis³awê Plichtê w Koszalinie
1997 r.
9. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê rozpoznaæ
szczegó³owe warunki geologiczne dla projektowanej
inwestycji w trybie Prawa Geologicznego i Górniczego.
10. Ze wzglêdu na po³o¿enie w strefie B uzdrowiska przy
projektowaniu uwzglêdniæ przepisy statutu Uzdrowiska Miasta Ustki opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego Nr 4 z dnia 22 lutego
1993 r.
11. Ze wzglêdu na potencjaln¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia
obiektów archeologicznych w przypadku prowadzenia prac ziemnych i odkrycia stanowisk archeologicznych nale¿y o tym powiadomiæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymuj¹c roboty budowlane.
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ROZDZIA£ IV
Ustalenia dotycz¹ce terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5

Symbol
terenu
w rys. planu
1
1 UK

2 KP
Razem pow.

Pow.
terenu w ha
2
0,502

0,067
0,569

Treæ ustaleñ
3
Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu. Dzia³ki przeznaczone pod zabudowê
sakraln¹  koció³ z plebani¹ i pomieszczeniami dydaktyczno-socjalnymi.
Szczegó³owe warunki przyjmowaæ zgodnie z ustaleniami rozdzia³u III § 3
niniejszych ustaleñ. Wejcia na dzia³kê od strony pó³nocnej - ci¹gu
pieszego i po³udniowej. Dojazd wy³¹cznie od ulicy Kwiatowej.
Teren dzia³ki kocio³a winien posiadaæ rzêdn¹ nie ni¿sz¹ ni¿ 11,20
m.n.p.m.
Dojcie piesze do kocio³a i terenu projektowanej szko³y.

ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej
§6
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
 doprowadzenie wody dla potrzeb gospodarczych,
przeciwpo¿arowych i obrony cywilnej. Wodê doprowadziæ z istniej¹cej sieci komunalnej w ul. Kwiatowej,
 przy³¹cze wykonaæ we w³asnym zakresie,
 niezale¿nie od zasilania z sieci nale¿y przewidzieæ zaopatrzenie w wodê z awaryjnych studni publicznych,
zgodnie z zarz¹dzeniem MGPiB nr 2/95 z dnia
21.09.1995 r. (M.P. Nr 59, poz. 663).
2. W zakresie gospodarki ciekowej ustala siê:
 cieki sanitarne odprowadziæ do projektowanego kana³u w ul. Dar³owskiej,
 czasowo do istn. studzienki kana³u sanitarnego
u zbiegu ulic Kwiatowej i Szafirkowej. Teren dzia³ki kocio³a winien posiadaæ rzêdn¹ nie ni¿sz¹ ni¿
11,20 m npm.
 Kana³y uk³adaæ w terenie utwardzonym.
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siê:
 wody opadowe docelowo odprowadziæ zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki do kanalizacji deszczowej,
 do czasu wykonania kanalizacji deszczowej dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych,
 nie zezwala siê na odprowadzenie wód deszczowych
zanieczyszczonych zwi¹zkami ropopochodnymi.
4. W zakresie gospodarka cieplnej ustala siê:
 przygotowanie ciep³a dla potrzeb grzewczych z kot³owni indywidualnych opalanych wy³¹cznie tzw.
paliwem ekologicznym (energia elektryczna, gaz
propan-butan, pompy cieplne, gaz ziemny).
5. W zakresie gazyfikacji ustala siê:
Po doprowadzeniu gazu GZ-50 do miasta Ustki i gazyfikacji osiedla Kwiatowe bêdzie on móg³ byæ wykorzystywany dla potrzeb grzewczych. Na terenie osiedla projektowane s¹ gazoci¹gi redniego cinienia.
Redukcja cinienia gazu ze redniego na niskie odbywaæ siê bêdzie u odbiorcy. Pod³¹czenie instalacji gazowych do sieci poprzez reduktory domowe. Nie przewiduje siê realizacji obiektów o wysokoci ponad 5 kondygnacji.

6. W zakresie utylizacji odpadów komunalnych ustala
siê:
 ustala siê zorganizowany wywóz odpadów sta³ych
na wysypisko urz¹dzone przez s³u¿by specjalistyczne,
 nie przewiduje siê wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
 przewiduje siê segregacjê odpadów.
7. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê:
 dopuszczalny poziom ha³asu A w dB na terenie
obiektów przeznaczonych do sta³ego przebywania
ludzi oraz dla s¹siaduj¹cej zabudowy jednorodzinnej nie mo¿e przekroczyæ:
a) od dróg: w porze nocnej  45 dB, w dzieñ 
55 dB;
b) od innych róde³ ha³asu: w porze nocnej  40 dB,
w dzieñ  45 dB,
 wprowadza siê zakaz stosowania urz¹dzeñ powoduj¹cych wibracje wp³ywaj¹ce ujemnie na zdrowie
mieszkañców i obiekty budowlane.
 Po zagospodarowaniu terenu dokonaæ pomiarów
poziomu ha³asu. W przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego wykonaæ urz¹dzenia wyt³umiaj¹ce.
8. W zakresie ochrony powietrza ustala siê zakaz:
 wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych w ilociach przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci stê¿eñ tych substancji w powietrzu z
uwzglêdnieniem t³a istniej¹cego ustalonych dla obszarów ochrony uzdrowiskowej,
 ogrzewania obiektów paliwem sta³ym.
9. W zakresie ochrony rodowiska ustala siê:
 zakaz realizacji zamierzeñ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
 po zagospodarowaniu terenu dokonaæ pomiaru natê¿enia ha³asu ustalonego dla poszczególnych obszarów. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnego natê¿enia zastosowaæ urz¹dzenia t³umi¹ce.
10. Zabezpieczyæ warstwê gleby w trakcie realizacji
wszystkich sieci, a po ich zrealizowaniu przywróciæ
stan pierwotny terenu.
11. Sieæ realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
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ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§7
Zasilanie w energiê elektryczn¹ projektowanych obiektów wykonaæ z istniej¹cych kabli niskiego napiêcia w
obrze¿nych ulicach.
Przed przyst¹pieniem do opracowania projektów realizacyjnych uzyskaæ warunki techniczne zasilania z Rejonu Dystrybucji Zak³adu Energetycznego w S³upsku.
ROZDZIA£ VII
Ustalenia w zakresie komunikacji
§8
Teren Kocio³a komunikacyjnie obs³uguje ulica Kwiatowa  ulica ruchu lokalnego szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m z jedn¹ jezdni¹, z dwoma pasmami ruchu o szerokoci 3  3,5 m i cie¿k¹ rowerow¹.
Od strony wschodniej dzia³ka graniczy z drog¹ wojewódzk¹ DW 203  Dar³owsk¹.
Wykonaæ wejcie piesze na dzia³kê od strony ci¹gu pieszego i ul. Kwiatowej oraz wjazd z ulicy Kwiatowej.
ROZDZIA£ VII
Ustalenia w zakresie ochrony cywilnej
§9
1. Przy projektowaniu obiektów w granicach obowi¹zywania planu wskazane jest wyznaczenie pomieszczeñ
na ukrycia czêciowo przygotowane o wspó³czynniku
ochrony K>100.
2. Zaopatrzenie w wodê wykonaæ zgodnie z ustaleniami
rozdzia³u IV niniejszych ustaleñ.
3. Owietlenie zewnêtrzne i wewnêtrzne obiektów zlokalizowanych na terenie objêtym planem projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej Pañstwa.
ROZDZIA£ IX
Ustalenia koñcowe
§ 10
Ustala siê stawkê procentow¹ podatku od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 11
W granicach okrelonych w § 2 ust. 4 niniejszej uchwa³y
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki uchwalonego w dniu 8 grudnia 1994 r. uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Ustce Nr VII/31/94.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

259
UCHWA£A Nr XI/68/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi, u zbiegu ulic Jaminowej i Kwiatowej w Ustce.
Na podstawie 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 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 i Nr
89, poz. 971) oraz art.8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10, art. 26, art.
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: z
1999 r. Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi, u zbiegu ulic Jaminowej i Kwiatowej w Ustce, którego ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
niniejszej uchwa³y,
4) granicach obowi¹zywania planu  nale¿y przez to
rozumieæ granice obowi¹zywania planu pokazane na
rysunku planu,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie w granicach opracowania,
6) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) o funkcji podstawowej  nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie podstawowe.
ROZDZIA£ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
dla terenu objêtego planem
§3
1. Przeznaczeniem podstawowym terenu ustala siê funkcjê mieszkaniowo  us³ugow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
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2. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego.
ROZDZIA£ III
Zasady ogólne zagospodarowania terenu
§4
1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce obszary
o ró¿nym sposobie u¿ytkowania oznaczone na rysunku planu.
2. Ustala siê nieprzekraczaln¹ wysokoæ zabudowy tj.:
dwie kondygnacje plus poddasze u¿ytkowe w stromym
dachu; maksymalna wysokoæ kalenicy ponad terenem
12,0 m.
3. Wysokoæ posadzki parteru nad terenem wokó³ budynku nie mo¿e przekraczaæ 0,50 m.
4. Dachy budynków projektowaæ o k¹cie nachylenia 35°-50° i równym nachyleniu dla obu po³aci. Wskazane
pokrycie dachu (dachówka lub materia³ do niej podobny).
5. Powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie
mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki, z równoczesnym zachowaniem warunku pozostawienia 40%
powierzchni dzia³ki jako powierzchni biologicznie czynnej.
6. Niezbêdn¹ iloæ miejsc parkingowych zabezpieczyæ na
w³asnej dzia³ce.
7. Nie zezwala siê na realizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.

8. Nie ustala siê zadañ stanowi¹cych lokalne cele publiczne.
9. Przy projektowaniu i realizacji uwzglêdnia siê wnioski uproszczonej dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej wykonanej przez Zak³ad Projektowania i Handlu
Geotechnika, mgra Zdzis³awê Plichtê w Koszalinie
1997 r.
10. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê rozpoznaæ
szczegó³owe warunki geologiczne dla projektowanej
inwestycji w trybie Prawa Geologicznego i Górniczego.
11. Ze wzglêdu na po³o¿enie w strefie B uzdrowiska przy
projektowaniu uwzglêdniæ przepisy statutu Uzdrowiska Miasta Ustki, opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego Nr 4 z dnia 22 lutego
1993 r.
12. Ze wzglêdu na potencjaln¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia
obiektów archeologicznych w przypadku prowadzenia prac ziemnych i odkrycia stanowisk archeologicznych nale¿y o tym powiadomiæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymuj¹c roboty budowlane.
13. Obiekty kubaturowe sytuuje siê w sposób pozwalaj¹cy w maksymalnym stopniu na zachowanie istniej¹cej zieleni. W przypadku koniecznoci dokonania
wycinki uzyskaæ wymagane w tym zakresie zgody.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia dotycz¹ce terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5

Symbol terenu
w rys. planu
1
1 MNU
2 MNU

3 LS
Razem

Pow.
terenu w ha
2
0,10
0,11

0,08
0,29

Treæ ustaleñ
3
Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu. Dzia³ki
przeznaczone pod lokalizacjê obiektów zabudowy
mieszkaniowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi. Powierzchnia
us³ug nie mo¿e przekroczyæ 50% powierzchni u¿ytkowej
obiektów kubaturowych.
Szczegó³owe warunki przyjmowaæ zgodnie z ustaleniami
rozdzia³u III § 4 niniejszych ustaleñ.
Istniej¹cy las adaptowany bez zmian.

ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej
§6
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
Wodê dla potrzeb gospodarczo  bytowych i przeciwpo¿arowych projektowanej zabudowy doprowadziæ z
istniej¹cej sieci komunalnej. Miejsce w³¹czenia wodoci¹g u³o¿ony w ul. Jaminowej i Kwiatowej.
2. W zakresie gospodarki ciekowej ustala siê:
cieki sanitarne z projektowanych obiektów odprowadziæ do kana³u sanitarnego w ul. Kwiatowej i Jaminowej.
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siê:
Wody opadowe docelowo odprowadziæ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustki do kanalizacji deszczowej. Do czasu wykonania kanalizacji deszczowej dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych.

4. W zakresie gospodarki cieplnej ustala siê:
Celem przygotowania ciep³a dla potrzeb grzewczych
wykonaæ kot³owniê indywidualn¹. Ze wzglêdu na usytuowanie obiektów w strefie B uzdrowiska Ustka kot³ownia mo¿e byæ opalone wy³¹cznie paliwem ekologicznym.
5. W zakresie gazyfikacji ustala siê:
Po doprowadzeniu gazu GZ-50 do miasta Ustki i gazyfikacji osiedla Kwiatowe bêdzie on móg³ byæ wykorzystywany dla potrzeb grzewczych. Na terenie osiedla projektowane s¹ gazoci¹gi redniego cinienia
Æ 100. Redukcja cinienia gazu ze redniego na niskie
odbywaæ siê bêdzie u odbiorcy. Pod³¹czenie instalacji
gazowych do sieci poprzez reduktory domowe.
6. W zakresie utylizacji odpadów komunalnych ustala siê:
Odpady sta³e wywoziæ, w sposób dotychczasowy przez
s³u¿by specjalistyczne, na wysypisko urz¹dzone. Nie
przewiduje siê wytwarzania odpadów niebezpiecznych.
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7. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê dopuszczalne natê¿enie ha³asu:
Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne
natê¿enie ha³asu nie mo¿e przekroczyæ w porze nocnej  40 dB, w dzieñ  45 dB.
8. W zakresie ochrony powietrza ustala siê:
Zezwala siê na wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych w iloci nie przekraczaj¹cych
dopuszczalnych wartoci stê¿eñ tych substancji w powietrzu dla obszarów ochrony uzdrowiskowej.
9. W zakresie ochrony rodowiska ustala siê:
 zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko,
 po zagospodarowaniu terenu dokonaæ pomiaru natê¿enia ha³asu ustalonego dla poszczególnych obszarów. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnego natê¿enia zastosowaæ urz¹dzenia t³umi¹ce.
10. Zabezpieczyæ warstwê gleby w trakcie realizacji
wszystkich sieci, a po ich zrealizowaniu przywróciæ
stan pierwotny terenu.
11. Sieæ realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§7
Zasilanie w energiê elektryczn¹ budynków projektowanych odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych kabli niskiego
napiêcia w obrze¿nych ulicach.
Przed przyst¹pieniem do opracowania projektów realizacyjnych uzyskaæ warunki techniczne zasilania z Rejonu Dystrybucji Energetycznego w S³upsku.
ROZDZIA£ VII
Ustalenia w zakresie komunikacji
§8
Teren opracowania obs³uguj¹ zgodnie z planem ogólnym m. Ustki dwie ulice 025 KL, 026 KL lokalne, (Kwiatowa i Jaminowa) o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m z jedn¹ jezdni¹ z dwoma pasmami ruchu o
szerokoci 3  3,5 m.
Ulica Irysowa stanowi tzw. siêgacz  jednoprzestrzenny z placykiem nawrotowym na zakoñczeniu.
ROZDZIA£ VII
Ustalenia w zakresie ochrony cywilnej
§9
1. Przy projektowaniu obiektów w granicach obowi¹zywania planu wskazane jest wyznaczenie pomieszczeñ
na ukrycia czêciowo przygotowane o wspó³czynniku
ochrony K>100.
2. Zaopatrzenie w wodê wykonaæ zgodnie z ustaleniami
rozdzia³u IV niniejszych ustaleñ.
3. Owietlenie zewnêtrzne i wewnêtrzne obiektów zlokalizowanych na terenie objêtym planem projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej Pañstwa.

ROZDZIA£ IX
Ustalenia koñcowe
§ 10
Ustala siê stawkê procentow¹ podatku od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 11
W granicach okrelonych w § 2 ust. 4 niniejszej uchwa³y
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki uchwalonego w dniu 8 grudnia 1994 r. uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Ustce Nr VII/31/94.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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UCHWA£A Nr XI/177/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu na rok 2002.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10
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 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 i Nr 89, poz. 971), oraz art.1 09,
116, 124, 128 ust. 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z pó. zm., ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368) oraz
art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska, (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  Rada Gminy Kocierzyna, uchwala co nastêpuje:
§1
1) Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci
16.800.527,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
2) Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci
16.800.527,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*
§2
Ustala siê rezerwê ogóln¹ i rezerwê celow¹ w wysokoci
239.137,00 z³
z tego:
a) rezerwê ogóln¹
9.137,00 z³
b) rezerwê celow¹ na wydatki so³ectw 230.000,00 z³

* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.

UCHWA£A Nr XL/295/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.

§4

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug komunikacji przy
ulicy Koszaliñskiej w Cz³uchowie.

Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji w
2002 roku zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§5
Ustala siê dochody, dotacje i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§6
Ustala siê wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na rok 2002 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za wydanie zezwoleñ
na sprzeda¿ alkoholu w wysokoci 180.000,00 z³ oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 180.000,00 z³.
§8
Uchwala siê dotacjê dla podmiotów nie powi¹zanych
z bud¿etem gminy na realizacjê zadañ w³asnych gminy w
wysokoci 42.000,00 z³ z tego na:
 zadania z zakresu kultury fizycznej
42.000,00 z³
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami;
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku bud¿etowego deficytu bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego do wysokoci 2.520.000,00 z³;
3) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach
rozdzia³ów;
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 10
Zarz¹d sporz¹dzi harmonogram wydatków bud¿etowych w podziale na dzia³y.
§ 11
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.

Na podstawie 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 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 i Nr
89, poz. 971, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug komunikacji przy ulicy Koszaliñskiej w Cz³uchowie, w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 109/7 i nr 347 oraz
czêci dzia³ek nr 109/5 i nr 109/8, po³o¿ony w pó³nocnej
czêci miasta Cz³uchów, po po³udniowo  zachodniej stronie ulicy Koszaliñskiej, bezporednio przy granicy administracyjnej miasta.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren us³ug komunikacji, oznaczony na rysunku planu
literami KS;
2) teren drogi krajowej klasy G, oznaczony na rysunku
planu literami KG.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren us³ug komunikacji, oznaczony na
rysunku planu literami KS.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) jako podstawowe przeznaczenie terenu realizacjê
stacji paliw lub innych obiektów zwi¹zanych z komunikacj¹ samochodow¹ i zapleczem technicznym
motoryzacji, w których bêdzie prowadzona dzia³alnoæ spe³niaj¹ca wymóg okrelony w ust. 4 pkt 1;
2) lokalizowanie obiektów us³ugowych (handlowych,
gastronomicznych itp.) wy³¹cznie jako towarzysz¹cych i uzupe³niaj¹cych podstawowe przeznaczenie
terenu;
3) przeznaczenie czêci obiektu us³ugowego wy³¹cznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora;
4) przebudowê, rozbudowê, remonty i modernizacje
istniej¹cych obiektów;
5) budowê obiektów gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do innych
obiektów  tworz¹cych z nimi jednolite bry³y architektoniczne;
6) realizacjê parkingu dla samochodów osobowych i
ciê¿arowych;
7) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz:
1) uwzglêdnienia w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;
2) pozostawienia co najmniej 30% powierzchni terenu
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) uwzglêdnienia przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹cych i projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu;
4) wyznaczenia miejsca do czasowego gromadzenia
odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ³atwego wywozu na
teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy 
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) wykonania zabezpieczeñ na wypadek awarii przed
przedostawaniem siê do gruntu truj¹cych substancji m. in. z parkuj¹cych samochodów;
6) odprowadzania wód opadowych z po³aci dachowych bezporednio do gruntu w granicach terenu
lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.
4. Na terenie, okrelonym w ust. 1:
1) wszelka dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg
zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej
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dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu, dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u
parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych inwestora  obiekty i
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
2) nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi  w tym
dla us³ugobiorców, a dla funkcji mieszkaniowej co
najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych
okresowo;
3) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ wy³¹cznie poprzez
istniej¹cy wjazd i wyjazd z drogi krajowej nr 25 
ulicy Koszaliñskiej;
4) odleg³oæ planowanej zabudowy powinna byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu
natê¿enia ha³asu przez ruch pojazdów poruszaj¹cych
siê po drodze krajowej nr 25, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu.
5. Zobowi¹zuje siê inwestora i jego nastêpców prawnych,
realizuj¹cego stacjê paliw na terenie okrelonym w
ust. 1, do:
1) wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi krajowej w przypadku zamierzeñ lokalizowania obiektów z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu, jednak w strefie uci¹¿liwoci ulicy;
2) rozbudowy przylegaj¹cej drogi krajowej nr 25 o dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w
prawo i w lewo z drogi g³ównej, która musi nast¹piæ
w momencie rozszerzenia wiadczonych us³ug 
nale¿y zachowaæ minimaln¹ szerokoæ pasu ruchu
dla sekcji g³ównych 3,5 m;
3) zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych negatywny wp³yw stacji paliw na rodowisko
naturalne;
4) realizacji nawierzchni ulic, parkingów i placów gospodarczych w technologii uniemo¿liwiaj¹cej infiltracjê zanieczyszczeñ do wód wg³êbnych;
5) zabezpieczenia gleby przed zanieczyszczeniem.
6. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków z wyj¹tkiem gospodarczych do
II kondygnacji (maks. 12,0 m);
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe;
4) dachy wysokie o maksymalnym nachyleniu po³aci 50°
kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych; w uzasadnionych przypadkach, na du¿ych obiektach us³ugowych,
dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów p³askich.
5) wszystkie obiekty w obrêbie jednej dzia³ki oraz w gra-
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nicach terenu musz¹ stanowiæ zwarty uk³ad funkcjonalno  przestrzenny.
§7
1. Wyznacza siê teren komunikacji  drogi krajowej klasy
G o przekroju ulicznym, oznaczony na rysunku planu
literami KG, jako przeznaczony na poszerzenie przylegaj¹cej ulicy Koszaliñskiej w jej liniach rozgraniczaj¹cych  dla realizacji celów publicznych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
zakaz lokalizowania wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej bez zgody zarz¹dcy drogi krajowej nr 25.
§8
Grunty rolne objête granic¹ uchwalenia planu przeznacza siê na cele nierolnicze.
§9
1. Zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, dróg,
placów manewrowych i parkingów przed odprowadzeniem do gruntu lub odbiornika winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
3. cieki nale¿y odprowadziæ projektowanymi kolektorami do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
4. Doprowadzenie energii elektrycznej projektowan¹ lini¹ kablow¹ elektroenergetyczn¹ n.n. od stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu  w przypadku zwiêkszenia poboru mocy
nale¿y wyst¹piæ do gestora sieci z wnioskiem o podanie warunków przy³¹czenia.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ szybkiego przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
5. W projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska (np.: energia elektryczna, olej opa³owy lub gaz ziemny).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 10
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Cz³uchowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr X/37/89 Miejskiej Rady Narodowej w
Cz³uchowie z dnia 25 padziernika 1989 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 1, poz. 1 z dnia 16 stycznia 1990 r. z pón.
zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 11
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 13

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz
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UCHWA£A Nr XXIX/224/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w £upawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 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 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 i Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie art.7 art.
8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) Rada Gminy Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w £upawie zwany
dalej planem, zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 14/84 Gminnej Rady Narodowej z dnia
11 padziernika 1984 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 2,
poz. 2 z dnia 18 lutego 1991 r.)
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ cmentarz w £upawie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, wykonanym na
mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§3
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone zosta³y liniami o gruboci
1,5 mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku
pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
3. Zakres obowi¹zywania rozgraniczeñ orientacyjnych
okrelony jest w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy

2. Na kierunku sp³ywu wód podziemnych (pierwsza
warstwa wodonona) nale¿y wykonaæ piezometry
do badania jakoci wód.

§4

§8

Dzia³kê nr 34/2 w £upawie przeznacza siê na cmentarz
z zagospodarowaniem towarzysz¹cym i na poszerzenie
przyleg³ej drogi powiatowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego lub
wodoci¹gu zak³adowego ALP po³o¿onych na terenie
£upawy.
2. Wyposa¿enie terenu cmentarza w kilka punktów poboru wody oraz doprowadzenie wody do domu
przedpogrzebowego (kaplicy, kostnicy).
3. Odprowadzenie cieków socjalno-gospodarczych sieci¹ kanalizacji sanitarnej na istniej¹c¹ oczyszczalniê
cieków w £upawie. W okresie przejciowym, do czasu wybudowania kanalizacji, cieki mog¹ byæ gromadzone w zbiorniku bezodp³ywowym, z wywo¿eniem
do oczyszczalni.
4. Odprowadzenie sp³ywaj¹cych w kierunku cmentarza
wód deszczowych do gruntu rowem zbieraj¹cym
otwartym, wykonanym wzd³u¿ zewnêtrznego coko³u
ogrodzenia.
5. Wykonanie, powy¿ej poziomu grzebalnego, p³ytkiego drena¿u, zbieraj¹cego wody opadowe.
6. Zbieranie wód opadowych z utwardzonych alejek
otwartymi korytami sp³ywowymi.
7. Odprowadzenie zbieranych z terenu cmentarza wód
opadowych do gruntu uk³adem niecek i rowów ch³onnych równoleg³ych do drogi powiatowej, na polu
ch³onnym, w granicach terenu 3ZP, oznaczonym na
rysunku planu.
8. Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach,
a nastêpnie wywo¿enie na wysypisko gminne.
9. Zaopatrzenie w ciep³o urz¹dzeniami na energiê elektryczn¹.
10. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z linii kablowej
doprowadzonej w drodze 7KL.

§5
Ca³oæ zagospodarowania podporz¹dkowuje siê oznaczonej na rysunku planu osi kompozycyjnej.
§6
Dla terenów rozgraniczonych ustala siê:
1) 1ZC  cmentarz;
za³o¿enie o du¿ym udziale zieleni wysokiej; podstawê
kompozycji powinna stanowiæ szeroka aleja po³o¿ona
na oznaczonej osi kompozycyjnej; zabudowa (kostnica, dom przedpogrzebowy lub kaplica) powinna byæ
usytuowana w górnej czêci terenu, tak¿e na osi kompozycyjnej i posiadaæ formê architektoniczn¹ w³aciw¹ dla uroczystej powagi miejsca, i z nawi¹zaniem do
tradycyjnych form wiejskiej architektury sakralnej;
mo¿liwoæ zmniejszenia terenu, przez przesuniêcie
dolnej granicy (do 10 m); w centrum terenu znajduje
siê strefa obserwacji archeologiczno-konserwatorskiej;
2) 2ZP  teren zieleni parkowej;
zieleñ o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej; mo¿liwoæ
powiêkszenia terenu kosztem 1ZC (do 10 m) i kosztem
4KP; mo¿liwoæ zmniejszenia terenu na rzecz 4KP (do
15 m);
3) 3ZP  teren zieleni parkowej z polem ch³onnym;
zieleñ o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej; mo¿liwoæ
powiêkszenia terenu kosztem 1ZC (do 10 m) i kosztem
5KP; powierzchnia pola filtracyjnego nie mo¿e byæ
zmniejszana;
4) 4KP  teren parkingu samochodowego;
wjazd z 6KD lub z 7KL; mo¿liwoæ powiêkszenia terenu kosztem 1ZC (do 10 m) i 2ZP (do 15 m), pomniejszenia na rzecz 6KD (do 5 m) lub w³¹czenia do 2ZP;
nawierzchnia przepuszczalna; zieleñ przy ogrodzeniu
1ZC;
5) 5KP  teren parkingu samochodowego;
wjazd z 6KD lub z 7KL; mo¿liwoæ powiêkszenia terenu kosztem 1ZC (do 10 m) i pomniejszenia na rzecz
6KD (do 5 m) lub w³¹czenia do 3ZP; nawierzchnia przepuszczalna; zieleñ przy ogrodzeniu 1ZC;
6) 6KD  teren drogi dojazdowej;
aleja po³o¿ona w osi kompozycyjnej, prowadz¹ca do
bramy cmentarza; alternatywnie wjazdy na 4KP i 5KP;
mo¿liwoæ poszerzenia kosztem 4KP i 5KP (do 5 m);
nawierzchnia przepuszczalna;
7) 7KL  teren drogi publicznej klasy L,
po³o¿onej w ci¹gu drogi powiatowej nr 39327 ¯ochowo-£upawa; teren w granicach planu stanowi poszerzenie pasa drogowego do wielkoci normatywnej.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z ochrony
rodowiska:
1. Dopuszczalne natê¿enie ha³asu dla terenu cmentarza nie powinno przekraczaæ wartoci 45dB w porze
dnia i 40dB w porze nocy

§9
W strefie obserwacji archeologiczno  konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu, obejmuj¹cej obszar
stanowiska archeologicznego ujêtego w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury, ustala
siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych, w zakresie okrelonym inwestorowi pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§ 10
Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 4, przeznacza siê grunt rolny klasy IVb o powierzchni 3,5754 ha,
wytworzony z gleb pochodzenia mineralnego.
§ 11
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Potêgowo, wymienionego w § 1 uchwa³y
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opubliko-
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wania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Potêgowo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a
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UCHWA£A Nr XXXIX/227/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 38/96 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 30 wrzenia 1996 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy Dêbnica Kaszubska.
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz act. 40 ust. 2 pkt 2
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 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 i Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy Dêbnica
Kaszubska stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr 38/96
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 30 wrzenia 1996 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy Dêbnica Kaszubska z póniejszymi zmianami
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 5 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13) Urz¹d Stanu Cywilnego  USC.
2. W § 5 ust. 1 dodaje siê pkt 14 w brzmieniu:
14) Komórka ds. ochrony informacji niejawnych  1/2
etatu:
a) pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych  1/4 etatu  ON,
b) kierownik kancelarii tajnej 1/4 etatu  KT.
3. Schematowi struktury organizacyjnej, o którym mowa
w § 5 ust 2 regulaminu organizacyjnego nadaje siê
brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
4. W § 6 dodaje siê ppkt c w brzmieniu:
c) kierowca  1 etat.
5. W § 13 pkt 9 ppkt-y b i c otrzymuj¹ brzmienie:
b) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o zbiórkach
publicznych oraz prawa o zgromadzeniach.
 c) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ochronie
danych osobowych.
6. W § 13 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10. Inspektor ds. obrony cywilnej:
a) realizacja zadañ obrony cywilnej okrelonych
w odrêbnych przepisach,
b) realizacja zadañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej oraz wspó³praca i nadzór nad jednostkami Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
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c) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony,
d) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z prawa o stowarzyszeniach  wspó³praca ze stowarzyszeniami,
e) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych.
7. W § 13 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11. Urz¹d Stanu Cywilnego:
a) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z przepisów
prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego,
b) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wydawaniem
dowodów osobistych.
8. W § 13 dodaje siê pkt-y 12 i 13 w brzmieniu:
12. Pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:
a) realizowanie zadañ okrelonych w ustawie o
ochronie informacji niejawnych,
b) sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ zadañ i
przestrzeganiem zasad okrelonych w planie
ochrony,
c) sprawowanie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
d) dokonywanie bie¿¹cej kontroli zgodnoci funkcjonowania i wykorzystania sieci komputerowej dopuszczonej do wytwarzania dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne,
e) zapewnienie jednostkom organizacyjnym ochrony fizycznej.
13. Kierownik kancelarii tajnej:
a) ochrona dokumentów znajduj¹cych siê w kancelarii tajnej,
b) organizacja pracy kancelarii tajnej,
c) prowadzenie ewidencji rejestrów teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksi¹¿ek ewidencyjnych,
d) przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysy³anie dokumentów
niejawnych,
e) prowadzenie okresowych kontroli w zakresie
postêpowania z dokumentami zawieraj¹cymi
informacje niejawne.
§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 moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski
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UCHWA£A Nr XXVI/440/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy £okietka 63
w Sopocie  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124) i Nr 100
poz. 1085, art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. 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 i Nr 89 poz. 97) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1

4.

5.
6.
7.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy £okietka 63 w Sopocie oznaczony symbolem R-4/01 jako zmianê miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, obejmuj¹cy dzia³kê nr 2/1 ark. mapy 45 o powierzchni 2,86 ha w granicach jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pokrywaj¹cymi siê z granicami planu oznaczony
symbolem dwucyfrowym 01 oraz jego przeznaczenie
(g³ówn¹ funkcjê) oznaczone symbolem literowym:
M /KP  teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem funkcji alternatywnej  parkingowej (KP).
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawiera poni¿sza karta
terenu nr 01.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy = wysokoæ
budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub wg ustaleñ szczegó³owych,
 stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w
zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR R-4/01
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA TERENU: 2,86 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszka-

8.
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niowej (M) z dopuszczeniem alternatywnej funkcji  parkingowej (KP) w przypadku wprowadzenia na teren po³o¿ony po pó³nocnej stronie Drogi Zielonej, w jej bezporednim s¹siedztwie (poza granicami planu)  wielkokubaturowego obiektu sportowo  widowiskowego
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY ZABUDOWY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  nie bli¿ej ni¿ 20 m od linii rozgraniczaj¹cej Drogi Zielonej, któr¹ jest pó³nocna granica planu oraz nie bli¿ej ni¿ 10 m od po³udniowej
granicy planu, któr¹ jest granica dzia³ek nr 26/8 i
26/3 w miecie Gdañsku.
Uwaga: w przypadku parkingu nie obowi¹zuje okrelona wy¿ej linia zabudowy od strony Drogi Zielonej.
4.2.dopuszczalna wysokoæ zabudowy:
dla zabudowy mieszkaniowej  12 m
dla parkingu  nie wiêcej ni¿ 3 kondygnacje
4.3.intensywnoæ zabudowy  nie okrela siê, obowi¹zuje wysokoæ zabudowy oraz procent terenu przewidzianego pod zabudowê, który okrela siê na nie
wiêcej ni¿ 35% dla zabudowy mieszkaniowej
PARKINGI: minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie
oraz 1 stanowisko na 5 mieszkañ w granicach dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.od strony po³udniowej, wzd³u¿ po³udniowej granicy planu (fragment granicy z miastem Gdañskiem)
wprowadziæ pas zieleni izolacyjno  krajobrazowej
o szerokoci nie mniejszej ni¿ 10 m oraz w miarê
potrzeb techniczne zabezpieczenia przed uci¹¿liwociami parkingu  zieleñ nie mo¿e stanowiæ przeszkody w wykorzystaniu wy¿ej okrelonego pasa
terenu dla potrzeb podziemnej infrastruktury technicznej zwi¹zanej z budow¹ Drogi Zielonej.
7.2.w przypadku realizacji parkingu zasiêg uci¹¿liwoci ograniczyæ do granic dzia³ki
7.3.w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej
wymagane zabezpieczenia przed uci¹¿liwociami
rodowiskowymi Drogi Zielonej
7.4.obszar opracowania po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami wyznaczonej jednoroczn¹ izochron¹, gdzie zapewniæ nale¿y:
 ochronê przed przedostawaniem siê zanieczyszczeñ z powierzchni parkingów do gruntu
 podczyszczenie wód opadowych z parkingów
przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
 mo¿liwoæ monitorowania jakoci wód gruntowych w przypadku przeznaczenia terenu na cele
parkingu
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
8.1.dojazd od ulicy Gospody poprzez teren miasta
Gdañska i projektowanej Drogi Zielonej
8.2.zaopatrzenie w wodê  z sieci miejskiej
8.3.zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci 15 kv
poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kv
8.4.odprowadzenie cieków  do sieci kanalizacji sanitarnej
8.5.odprowadzenie wód opadowych  po podczyszczeniu w separatorach i odstojnikach do sieci kanalizacji deszczowej
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8.6.ogrzewanie z sieci ciep³owniczej lub indywidualne  elektryczne, gazowe olejowe lub inne proekologiczne
8.7.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów komunalnych
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO:
dopuszcza siê dojazd od tymczasowych ulic dojazdowych w granicach terenu rezerwowanego dla Drogi
Zielonej (poza granicami planu)
10.STAWKA PROCENTOWA: 0%
11. INNE ZAPISY:
11.1.pojemnoæ parkingu okrela siê na nie wiêcej
ni¿ 1500 stanowisk
11.2.przewidzieæ po³¹czenie parkingu z terenem po³o¿onym po pó³nocnej stronie Drogi Zielonej
11.3.w granicach planu dopuszcza siê urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz urz¹dzenia zwi¹zane z Drog¹ Zielon¹
11.4.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru C ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.
£okietka 63 w Sopocie w skali 1:2000.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu  na rysunku planu
okrelono:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LII/491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16, poz. 74) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk
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UCHWA£A Nr X/45/2001
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sominy w gminie
Studzienice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. 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) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Gminy Studzienice uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi obrêbowej Sominy w gminie Studzienice
na dzia³kach nr nr 10/2, 26/4, 34, 36 i 181/5. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/11/94 Rady Gminy z dnia
23 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia
18 maja 1994 r. poz. 123 z pón. zm.).
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
M-U  tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej;
TL  tereny zabudowy letniskowej;
MR  teren siedliska rolnego;
KD  droga dojazdowa;
KD1  poszerzenie drogi istniej¹cej;
KP  projektowana droga powiatowa;
KX  ci¹g pieszo-jezdny;
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego;
 nieprzekraczalna linia zabudowy.
§3
Ustalenia ogólne dotycz¹ce ca³oci obszaru objêtego
opracowaniem wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 w zakresie ochrony dóbr kultury:
 na obszarze objêtym opracowaniem wystêpuj¹
stanowiska archeologiczne; wszelkie prace i roboty ziemne planowane na tym terenie nale¿y
zg³osiæ wyprzedzaj¹co do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem umo¿liwienia przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia stosownej dokumentacji.
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 w zakresie ochrony gruntów rolnych:
 przeznacza siê na cele nierolnicze powierzchniê
7,71 ha w tym grunty pochodzenia organicznego:
£ IV  1,11 ha, Ps IV  0,31 ha, Ps V  0,18 ha oraz
grunty pochodzenia mineralnego: R V  0,56 ha i R
VI  5,91 ha pod funkcje ustalone w projekcie planu;
 w zakresie ochrony rodowiska:
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e
przekraczaæ 20% ogólnej powierzchni dzia³ki;
 teren dzia³ek nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska
przynajmniej w 20% ogólnej powierzchni dzia³ki;
 w zakresie obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê ca³ego zespo³u z wiejskiej sieci wodoci¹gowej na warunkach okrelonych przez
gestora sieci; na dzia³ce siedliskowej dopuszcza siê
korzystanie z ujêcia w³asnego;
 odprowadzanie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji obowi¹zuje zakaz u¿ytkowania wznoszonych obiektów; na dzia³ce
siedliskowej dopuszcza siê rozwi¹zania lokalne;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 podziemne i naziemne elementy liniowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej (wodoci¹g, kanalizacja, linie elektroenergetyczne itp) prowadziæ miêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi pasa drogowego;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla
kamiennego i koksu.
§4
Szczegó³owe ustalenia sposobu i zasad zagospodarowania:
1. Dzia³ka nr 10/2:
Zasady zagospodarowania:
dojazd na teren nieruchomoci z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szer.
8,00 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
podzia³ na dzia³ki indywidualne;
minimalna powierzchnia dzia³ek  1500 m2;
maksymalna iloæ dzia³ek  9;
na dzia³ce mieszkaniowo-us³ugowej dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cego gara¿u i obiektów
pomocniczych zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹;
nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od projektowanej drogi dojazdowej i 15,0 m od granicy lasu jak na
rysunku planu;
parkowanie w obrêbie w³asnym dzia³ki;
Zasady zabudowy:
budynki letniskowe i budynek mieszkalno-us³ugowy i
parterowe z mo¿liwoci¹ u¿ytkowego wykorzystania
poddasza;
w budynku mieszkaniowo-us³ugowym dopuszcza siê
podpiwniczenie i wykorzystanie parteru na us³ugow¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹;
wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
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maks. 8 m, dla budynku mieszkaniowo-us³ugowego
9,5 m;
dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 40-50o i symetrycznym spadku;
architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
2. Dzia³ka nr 26/4:
Zasady zagospodarowania:
dojazd na teren nieruchomoci z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szer.
8,00 m.
podzia³ na dzia³ki indywidualne;
minimalna powierzchnia dzia³ek  1000 m2;
maksymalna iloæ dzia³ek  11;
na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ budowy wolnostoj¹cego gara¿u;
nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od projektowanej drogi dojazdowej oraz 8,0 m od linii regulacyjnej
istniej¹cej drogi gminnej jak na rysunku planu;
parkowanie w obrêbie w³asnym dzia³ki;
Zasady zabudowy:
budynki mieszkalne parterowe;
dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie;
wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9 m;
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 40-50° i symetrycznym spadku;
architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
3. Dzia³ka nr 34:
Zasady zagospodarowania:
dojazd na teren nieruchomoci z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szer.
8,00 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
podzia³ na dzia³ki indywidualne;
minimalna powierzchnia dzia³ek  1000 m2;
maksymalna iloæ dzia³ek  5;
na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ budowy wolnostoj¹cego gara¿u;
nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od projektowanej drogi dojazdowej jak na rysunku planu;
parkowanie w obrêbie w³asnym dzia³ki;
pod lini¹ energetyczn¹ zachowaæ pas wolny od zabudowy o szer. 10 m;
Zasady zabudowy:
budynki mieszkalne parterowe;
dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9 m;
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 40-50° i symetrycznym spadku;
architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
4. Dzia³ka nr 36:
Zasady zagospodarowania:
dojazd na teren nieruchomoci z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szer.
8,00 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
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podzia³ na dzia³ki indywidualne;
minimalna powierzchnia dzia³ek  1000 m2;
maksymalna iloæ dzia³ek  5;
na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, z mo¿liwoci¹ budowy wolnostoj¹cego gara¿u;
nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od projektowanej drogi dojazdowej jak na rysunku planu;
parkowanie w obrêbie w³asnym dzia³ki;
pod lini¹ energetyczn¹ zachowaæ pas wolny od zabudowy o szer. 10 m;
Zasady zabudowy:
budynki mieszkalne parterowe;
dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9 m;
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 40-50o i symetrycznym spadku;
architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Dzia³ka nr 181/5:
Zasady zagospodarowania:
dzia³ka przeznaczona pod budowê budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych zwi¹zanych z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹, usytuowanie obiektów w nawi¹zaniu do charakterystycznych form zabudowy zagrodowej;
dojazd na teren nieruchomoci z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szer.
6,0 m;
nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od granicy
dzia³ki i 15,0 m od granicy lasu jak na rysunku planu;
parkowanie w obrêbie w³asnym dzia³ki;
pod lini¹ energetyczn¹ zachowaæ pas wolny od zabudowy o szer. 10 m;
Zasady zabudowy:
budynek mieszkalny i obiekty gospodarcze parterowe;
dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
wysokoæ budynku mieszkalnego od poziomu posadzki
parteru do kalenicy maks. 9 m;
dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci 4050o i symetrycznym spadku;
architektura bry³y budynku mieszkalnego i obiektów
pomocniczych dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 10%.
§6
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 w Studzienicach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wy-

dawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Studzienice granic obszaru
objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Studzienice zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy w Studzienicach Nr X/9/92 z dnia 19 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 27, poz. 236 z
dnia 31 grudnia 1992 r.) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Górny
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Uchwa³a Nr LVIII/136/2001
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 14 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za pobór
wody i wprowadzenie cieków do komunalnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na obszarze Gminy Kosakowo.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. 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) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. ze zm.: Nr 121, poz. 770,
Nr 106, poz. 679, Nr 106, poz. 668) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za wodê pobran¹ z urz¹dzeñ zbiorczego zaopatrzenia w wodê oraz za wprowadzenie cieków do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych w wysokoci:
a) 2,10 z³ za 1 m3 wody pobranej na cele zaopatrzenia:
 ludnoci (gospodarstw domowych),
 ochrony zdrowia i opieki socjalnej,
 dzia³alnoci zwi¹zanej z rekreacj¹, kultur¹ i sportem,
 jednostek edukacyjnych,
 administracji publicznej i obrony narodowej,
 upraw rolnych, warzywnictwa, ogrodnictwa, chowu i hodowli zwierz¹t, upraw rolnych po³¹czonych
z chowem zwierz¹t,
 utrzymania zieleni i czystoci.
b) 2,43 z³ za 1 m3 wody pobranej na cele inne ni¿ wymienione w pkt 1a,
c) 2,77 z³ za 1 m3 wprowadzonych cieków.
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2. Ustalone op³aty s¹ op³atami netto (bez podatku VAT).

§1

§2

1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa w granicach administracyjnych w wy³¹czeniem obszarów, dla których Rada
Miasta Wejherowa podjê³a uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia zmian w planie miejscowym, tj.
1.1.Wejherowo ródmiecie  czêæ Pó³nocna. Teren
ograniczony swym zasiêgiem ulicami Sienkiewicza,
Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz torami kolejowymi.
1.2.Wejherowo  Wêze³ Nanice. Teren dzia³ek nr 11,
25, 24/2, 23/1, 23/2, 23/4, 22/1, 56/2, 57, 59, 60, 61,
63, 64, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w obrêbie 14.
1.3.Wejherowo  Park z otulin¹. Teren po³udniowy od
ulicy Strzeleckiej do Parkowej oraz tereny Kalwarii
Wejherowskiej, tereny wokó³ ulicy Marynarki Wojennej, Park Majkowskiego a¿ do po³udniowych
granic Miasta z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.
2. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê ³¹cznie tekst uchwa³y
oraz za³¹cznik graficzny do uchwa³y pod nazw¹ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wejherowa  rysunek planu.

Obowi¹zek uiszczania op³at za pobór wody i wprowadzenie cieków do komunalnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ci¹¿y na osobach fizycznych, osobach prawnych
oraz jednostkach organizacyjnych na obszarze Gminy Kosakowo.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po uprzednim og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
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UCHWA£A Nr IIIk/XXXV/379/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmuj¹cego obszar miasta Wejherowa z wy³¹czeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjê³a uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmian w planie miejscowym, TJ.:
1. Wejherowo ródmiecie  czêæ Pó³nocna. Teren ograniczony swym zasiêgiem ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz torami kolejowymi.
2. Wejherowo  Wêze³ Nanice. Teren dzia³ek nr 11, 25,
24/2, 23/1, 23/2, 23/4, 22/1, 56/2, 57, 59, 60, 61, 63, 64,
66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w obrêbie 14.
3. Wejherowo  Park z otulin¹. Teren po³udniowy od ulicy Strzeleckiej do Parkowej oraz tereny Kalwarii Wejherowskiej, tereny wokó³ ulicy Marynarki Wojennej,
Park Majkowskiego a¿ do po³udniowych granic Miasta
z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z
1996 r. 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) w wykonaniu uchwa³ Nr IIIK/X/126/99 z dnia
29 wrzenia 1999 r. Rady Miasta Wejherowa w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa
oraz Nr IIIK/XXVII/293/2001 z dnia 27 maja 2001 r. Rady
Miasta Wejherowa o zmianie uchwa³y Nr IIIK/X/126/99
Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 r. w
sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa,
Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

§2
Na u¿ytek Planu obowi¹zuje nastêpuj¹ca interpretacja
zgodnoci z Planem u¿ytych pojêæ:
1. Zgodnoæ z Planem oznacza niesprzecznoæ z ¿adnym
z ustaleñ dla danego miejsca.
Na ustalenia Planu sk³adaj¹ siê:
 ustalenia dla Jednostek Terytorialnych,
 ustalenia dla Stref Specjalnych,
 ustalenia dla Obszarów o Ustaleniach Szczegó³owych,
przy czym:
1.1.Na fragmentach Jednostki Terytorialnej, na których
nie wydzielone zosta³y Strefy Specjalne ani Obszary
o Ustaleniach Szczegó³owych obowi¹zuj¹ ustalenia dla Jednostki Terytorialnej.
1.2.Na terenach Strefy Specjalnej wydzielonej na obszarze Jednostki Terytorialnej obowi¹zuj¹ ustalenia dla Strefy Specjalnej, a nie obowi¹zuj¹ ustalenia dla Jednostki Terytorialnej.
1.3.Na Obszarze o Ustaleniach Szczegó³owych wydzielonym na obszarze Jednostki Terytorialnej obowi¹zuj¹ ustalenia dla Obszaru o Ustaleniach Szczegó³owych, a nie obowi¹zuj¹ ustalenia dla Jednostki
Terytorialnej.
1.4.Na obszarze Stref wyznaczonych w trybie innych
ustaw obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w aktach prawnych o nich stanowi¹cych oraz niesprzeczne z nimi
ustalenia Planu.
2. U¿yte w tekcie i rysunku pojêcia oznaczaj¹:
Plan  oznacza Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Wejherowa bêd¹cy przedmiotem niniejszej uchwa³y.
Plan ten stanowi Zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w uchwa³ach Nr IIIK/X/126/99 z dnia 29 wrzenia 1999 r. Rady
Miasta Wejherowa oraz Nr IIIK/XXVII/293/2001 z dnia
27 maja 2001 r. Rady Miasta Wejherowa o zmianie
uchwa³y Nr IIIK/X/126/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia
29 czerwca 1999 r.
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Dopuszcza siê  oznacza mo¿liwoæ przy spe³nieniu warunków zawartych w Planie.
Funkcja dominuj¹ca  preferowany dla obszaru sposób u¿ytkowania terenu oznacza, ¿e przewa¿aj¹ca czêæ
terenów pozostanie lub przeznaczona bêdzie na potrzeby funkcji dominuj¹cej.
Jednostka terytorialna  czêæ terytorium miasta stanowi¹ca odniesienie dla ustaleñ planu
Koncepcja Zagospodarowania  oznacza koncepcjê
urbanistyczn¹ okrelaj¹c¹ dopuszczalny lub proponowany program u¿ytkowy wraz z okreleniem przestrzennych
zasad zagospodarowania terenu, takich jak: wydzielenie
uk³adu drogowego, zasady parcelacji, zasady wydzielenia przestrzeni publicznej, zasady zagospodarowania dzia³ek, dopuszczalne gabaryty i powierzchnie zabudowy.
Kwarta³ zabudowy  obszar ograniczony ze wszystkich
stron drogami, ulicami publicznymi lub w przypadku gdy
ulice nie otaczaj¹ ca³ego obszaru  obszar w czêci ograniczony ulicami w czêci ograniczony terenami o odmiennym sposobie u¿ytkowania.
Linia okapu  linia okapu po³aci dachu opartej na najd³u¿szej kalenicy budynku.
Nie zezwala siê, nie dopuszcza siê  oznacza, ¿e wymienione w tekcie planu dzia³ania nie bêd¹ akceptowane, nie bêd¹ wydawane zgody na nie, s¹ zabronione.
Powierzchnia aktywna przyrodniczo  jest to czêæ powierzchni nieruchomoci, która nie zosta³a zabudowana
ani utwardzona nawierzchni¹, a zagospodarowana jako
tereny zielone.
Przestrzeñ publiczna  ogólnodostêpny teren na którym znajduj¹ siê ogólnodostêpne obiekty grupuj¹ce funkcje us³ugowe lub kulturalne lub rekreacyjne lub administracyjne.
Raporty o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko  raport w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska Dz.U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627.
Rezerwy terenowe, niezbêdne rezerwy terenowe  wyznaczone w planie tereny wraz z okreleniem funkcji dla
której dany teren mo¿e byæ przeznaczony. Po wykonaniu
projektów budowlanych uk³adu drogowego i uzbrojenia
terenu w pasach drogowych, o ile zarz¹dca drogi okreli
liniê rozgraniczaj¹c¹ pas drogowy, w przebiegu w czêci
odbiegaj¹cym od granic rezerwy na uk³ad drogowy obowi¹zuje pas drogowy wyznaczony w tym projekcie, za
pozosta³e tereny zbêdne na cele pasa drogowego staj¹
siê elementem obszaru bezporednio s¹siaduj¹cego z
obowi¹zuj¹cymi tam ustaleniami.
Strefa Ochrony Krajobrazu  strefy wyodrêbnione w
Planie jako strefy o priorytecie celów ochrony krajobrazu, zw³aszcza otoczenia rzeki Redy i Cedronu. Strefy te s¹
strefami o wzmo¿onym nadzorze s³u¿b architektonicznych
nad wszelkimi dzia³aniami inwestycyjnymi w strefie.
W strefie ochrony krajobrazu wymagane jest harmonizowanie nowych obiektów z otoczeniem i utrzymanie ³adu
przestrzennego.
Strefa specjalna  obszar Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej (SSEW) wyznaczonej w granicach na rysunku
planu lub Pas Drogowo  Kolejowy Wschód  Zachód
wyznaczony na rysunku planu. Czêæ terytorium miasta
stanowi¹ca odniesienie dla ustaleñ planu.
Studia krajobrazowe  studia ukazuj¹ce w jaki sposób
projektowana (proponowana) inwestycja wpisuje siê w
otoczenie lub w panoramê miasta.

Studium oddzia³ywania na rodowisko kulturowe  dokumentacja, o której mowa w T9.27 obejmuj¹ca ikonografiê dotycz¹c¹ posesji oraz ukazuj¹ca projektowany
obiekt na tle s¹siednich posesji. Opracowanie studium
oddzia³ywania na rodowisko kulturowe spoczywa na
inwestorze i jest warunkiem koniecznym choæ nie wystarczaj¹cym dla uzyskania uzgodnieñ WKZ, o których
mowa w T9.25.
Szkodliwe oddzia³ywanie na rodowisko  oddzia³ywanie, które w jakikolwiek sposób wp³ywa na zasoby rodowiska i jego podstawowe elementy, tj. wodê, powietrze, powierzchniê ziemi, standard akustyczny, walory
przyrodnicze itp, a porednio na standard ¿ycia cz³owieka przy przekroczeniu dopuszczalnych norm.
Uci¹¿liwe oddzia³ywanie  oddzia³ywanie, które w jakikolwiek sposób wp³ywa na zasoby rodowiska i jego
podstawowe elementy, tj. wodê, powietrze, powierzchniê ziemi, standard akustyczny, walory przyrodnicze itp,
a porednio na standard ¿ycia cz³owieka bez przekroczenia dopuszczalnych norm, lecz obni¿aj¹ce jego jakoæ.
Szkodliwe lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie wyra¿a siê np.:
 emisj¹ szkodliwych substancji do atmosfery,
 ha³asem,
 drganiami,
 promieniowaniem mikrofalowym,
 wieceniem,
 emisj¹ substancji zapachowych,
 zak³ócaniem fal radiowych.
Ustala siê  oznacza regu³y, które i tylko które bêd¹
akceptowane lub wydawane bêd¹ zezwolenia na realizacjê ustaleñ. Realizowanie ustaleñ musi przebiegaæ w sposób niesprzeczny z innymi obowi¹zuj¹cymi dla danego
miejsca ustaleniami i regu³ami.
Utrwalenie  prawne usankcjonowanie danego sposobu u¿ytkowania terenu na okres d³u¿szy lub równy 10
lat.
Wtórne podzia³y posesji, wtórna parcelacja  parcelacja, podzia³y geodezyjne nieruchomoci dokonane w
okresie obowi¹zywania Planu.
Zmiana charakteru otoczenia  zmiana w architekturze
budynku lub sposobie zagospodarowania dzia³ki zabudowy jednorodzinnej wskazuj¹ca na wprowadzenie zmiany sposobu u¿ytkowania obiektu lub jego czêci.
§3
Na obszarze Planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
T1 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T1, NA KTÓRYCH NIE
ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE ANI
OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T1.1.Ustala siê zakaz rozbudowy lub lokalizacji nowych
obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o szkodliwym oddzia³ywaniu na rodowisko, o ile w wyniku rozbudowy i
lokalizacji nowych obiektów nie nast¹pi znaczne
ograniczenie lub likwidacja szkodliwego oddzia³ywania.
T1.2.Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹
lub us³ugow¹ o szkodliwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
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T1.3.Ustala siê zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnych w
strefie 100 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi nr 6.
Wyj¹tek stanowiæ mo¿e zabudowa mieszkalna jako
towarzysz¹ca innym funkcjom.
T1.4.Ustala siê zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej o charakterze zabudowy szeregowej
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
T1.5.Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej jako dope³nienie istniej¹cych terenów mieszkaniowych oraz w ich s¹siedztwie.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T1.6.Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej jako minimum 1 kwarta³ zabudowy.
T1.7. Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich
zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie dotyczy w³¹czeñ
dróg serwisowych i wjazdów do miejsc obs³ugi
podró¿nych).
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
T1.8.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia mo¿liwoci dojcia z ul. Przemys³owej i ul. Karnowskiego do rzeki
Redy nie rzadziej ni¿ co 200 m.
T1.9.Ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia
ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia wzd³u¿ granic
Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach
umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T1.10.Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy mieszkaniowej na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu.
T1.11.W zabudowie mieszkaniowej ustala siê koniecznoæ
stosowania dachów dwu lub wielospadowych o
k¹cie nachylenia po³aci min 30° i maks. 51°.
TRANSPORT
T1.12.Ustala siê rezerwê terenu dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T1.13.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
ulica g³ówna  G2/2  droga nr 6,
ulice zbiorcze  Z1/2  ul. Budowlanych, ul. Tartaczna, ul. Przemys³owa,
ulice lokalne lub dojazdowe L 1/2 i, D1/2  pozosta³e ulice.
T1.14.Ustala siê koniecznoæ realizacji bezkolizyjnego
wêz³a drogowego dzia³ki pomiêdzy ul. Budowlanych, ul. Sucharskiego (T7) a drog¹ nr 6 o parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2. Dopuszcza siê etapowanie realizacji wêz³a.
T1.15.Ustala siê koniecznoæ realizacji odcinka drogi od
ul. Budowlanych do ul. Przemys³owej oraz od ul.
Tartacznej do ul. Szkolnej (Bolszewo) o klasie i parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2 w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T1.16.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla realizacji pêtli autobusów miejskich. Przybli¿on¹ lokalizacjê pêtli okrela rysunek planu. Granice dzia³ki okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
T1.17.Ustala siê zakaz lokalizacji gara¿y jednopoziomowych dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo-
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³ach lub pojedynczo, z wyj¹tkiem gara¿y towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.
T1.18.Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od zewnêtrznej (od strony reklamy) krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonywaæ z
uwzglêdnieniem krawêdzi docelowej  to jest po
rozbudowie).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T1.19.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla podczyszczania wód opadowych i przepompowni cieków. Przybli¿one lokalizacje okrela rysunek planu. Granice dzia³ki okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
T1.20.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu (dzia³ki). W pozosta³ych przypadkach,
do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowo mo¿liwoæ pod³¹czenia do
atestowanych zbiorników szczelnych. Wywóz cieków nale¿y powierzyæ specjalistycznym s³u¿bom.
T1.21.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T1.22.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T1.23.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T1.24.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T1.25.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
na rysunku planu.
T1.26.Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie W Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.
T1.27.W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu.
T1.28.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
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T2 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T2, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T2.1.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o
charakterze czasowym (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T2.2.Ustala siê zakaz lokalizacji sta³ej obiektów kubaturowych na obszarze ogrodów dzia³kowych.
T2.3.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzania funkcji nie
mieszkalnych do zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem nie powodowania:
 uci¹¿liwego oddzia³ywania na otoczenie,
 zmiany charakteru otoczenia,
 niepowodowania obni¿enia estetyki otoczenia.
T2.4.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzania funkcji nie
mieszkalnych do zabudowy wielorodzinnej pod warunkiem nie powodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na otoczenie.
T2.5.Ustala siê zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych
(przemys³, bazy, sk³ady, rzemios³o uci¹¿liwe) na terenach doytchczas nie u¿ytkowanych w ten sposób.
Wyj¹tek stanowiæ mog¹ funkcje produkcyjne lokalizowane jako towarzysz¹ce funkcjom mieszkaniowym na terenach zabudowy jednorodzinnej, przy
jednoczesnym spe³nieniu warunków zawartych w
T2.3.
T2.6.Ustala siê zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T2.7.Ustala siê zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów
geodezyjnych na obszarach ogrodów dzia³kowych,
o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania dla celów podzia³ów geodezyjnych obejmuj¹cej
swym zasiêgiem ca³y obszar ogrodów dzia³kowych.
T2.8. Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich
zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie dotyczy w³¹czeñ
dróg serwisowych i wjazdów do miejsc obs³ugi podró¿nych).
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE
T2.9.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia mo¿liwoci dojcia z ci¹gu ulic Lelewela, Nadrzecznej i Starom³yñskiej do rzeki Redy lub krawêdzi SSEW nie rzadziej
ni¿ co 250 m.
T2.10.Ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego wzd³u¿ rzeki Redy i Cedronu lub wzd³u¿ granicy
Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem
PARAMETRY ZABUDOWY
T2.11.Na obszarach zabudowy jednorodzinnej obowi¹zuje zachowanie istniej¹cej struktury uk³adu przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy
winny nawi¹zywaæ do obiektów s¹siednich i sposobu zabudowy s¹siednich dzia³ek).
T2.12.Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu.
TRANSPORT
T2.13.Ustala siê rezerwê dla podstawowego uk³adu ulicz-

Poz. 267

nego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na
rysunku planu.
T2.14.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
ulica g³ówna  G2/2  droga nr 6,
ulice zbiorcze  Z1/2  ul. Karnowsiego, ul. Ofiar
Piasnicy, ul. Lelewela,
ul. Nadrzeczna, Krasiñskiego, Starom³yñska, Partyzantów, Chopina,
ulice lokalne lub dojazdowe  L1/2 i D1/2  pozosta³e ulice.
T2.15.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T2.16.Dopuszcza siê lokalizacjê sta³¹ nowych gara¿y lub
utrwalenie gara¿y istniej¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej wy³¹cznie pod nastêpuj¹cymi warunkami spe³nionymi jednoczenie:
 niepowodowania utrudnieñ w ruchu pieszym
oraz niepogarszania estetyki otoczenia,
 obowi¹zkowego przykrycia gara¿y ziemi¹, urz¹dzenia na nich zieleni lub wykorzystania dla innych form u¿ytkowania przyczyniaj¹cych siê do
podniesienia jakoci ¿ycia mieszkañców.
Ustalenie lokalizacji sta³ej gara¿y nastapiæ mo¿e jedynie po zrealizowaniu zagospodarowania okrelonego powy¿ej.
T2.17.Ustala siê na terenach zabudowy jednorodzinnej
oraz w strefie ochrony krajobrazu zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w
zespo³ach lub pojedynczo z wyj¹tkiem gara¿y towarzysz¹cych innym funkcjom i stanowi¹cych jednoczenie integraln¹ czêæ kubatury innych funkcji. Ustalenie nie dotyczy gara¿y realizowanych na
potrzeby u¿ytkownika dzia³ki zabudowy jednorodzinnej na tej¿e dzia³ce.
T2.18 . Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od zewnêtrznej (od strony reklamy) krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonywaæ z
uwzglêdnieniem krawêdzi docelowej  to jest po
rozbudowie).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T2.19.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla oczyszczalni wód opadowych. Przybli¿on¹
lokalizacjê obiektów okrela rysunek planu. Granice dzia³ki okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
T2.20.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T2.21.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T2.22.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obo-
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wi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T2.23.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T2.24.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T2.25.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
na rysunku planu.
T2.26.W przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu.
T2.27.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T3 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T3, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T3.1.Obowi¹zuje zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, produkcyjn¹ lub
us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
T3.2.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzania funkcji nie
mieszkalnych do zabudowy wielorodzinnej pod warunkiem niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na otoczenie.
T3.3.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji nie
mieszkalnych do zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem:
 niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na
otoczenie,
 niepowodowania zmiany charakteru otoczenia,
 niepowodowania obni¿enia estetyki otoczenia.
T3.4.Nie zezwala siê na terenie jednostki na lokalizowanie funkcji przemys³owej, baz, sk³adów. Wyj¹tek stanowiæ mo¿e drobna, nieuci¹¿liwa produkcja jako
funkcja towarzysz¹ca na terenach zabudowy jednorodzinnej o uci¹¿liwoci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T3.5.Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie dotyczy w³¹czeñ dróg
serwisowych i wjazdów do miejsc obs³ugi podró¿nych).
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T3.6.Ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia
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ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego
wzd³u¿ rzeki Redy lub wzd³u¿ granic Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T3.7.Na obszarach zabudowy jednorodzinnej obowi¹zuje zachowanie istniej¹cej struktury uk³adu przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny
nawi¹zywaæ do obiektów s¹siednich i sposobu zabudowy s¹siednich dzia³ek).
TRANSPORT
T3.8.Ustala siê rezerwê dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na
rysunku planu.
T3.9.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
ulica g³ówna  G2/2  droga nr 6,
ulice zbiorcze  Z 1/2  ul. Starom³yñska, Iwaszkiewicza, Rybacka, Prusa, Partyzantów, Pomorska,
Obroñców Wybrze¿a, Kociewska, ulica ³¹cz¹ca ul.
Pomorsk¹ z ul. 12 Marca,
ulice lokalne i dojazdowe  L1/2  pozosta³e ulice.
T3.10.Ustala siê koniecznoæ opracowania koncepcji rozwi¹zania wêz³a Nanice celem okrelenia konsekwencji technicznych i funkcjonalnych dla uk³adu
ulicznego zwi¹zanego z wêz³em i terenu X2.
T3.11.Ustala siê koniecznoæ realizacji bezkolizyjnego
wêz³a drogowego Nanice pomiêdzy ul. Pomorsk¹ a 12-tego Marca (T9) i drog¹ nr 6, o parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2.
T3.12.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T3.13.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedynczo z wyj¹tkiem gara¿y towarzysz¹cych innym funkcjom i stanowi¹cych jednoczenie integraln¹ czêæ
kubatury innych funkcji. Ustalenie nie dotyczy gara¿y realizowanych na potrzeby u¿ytkownika dzia³ki zabudowy jednorodzinnej na tej¿e dzia³ce.
T3.14.Dopuszcza siê lokalizacjê sta³¹ nowych gara¿y lub
utrwalenie gara¿y istniej¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej wy³¹cznie pod nastêpuj¹cymi warunkami spe³nionymi jednoczenie:
 niepowodowania utrudnieñ w ruchu pieszym
oraz niepogarszania estetyki otoczenia,
 obowi¹zkowego przykrycia gara¿y ziemi¹, urz¹dzenia na nich zieleni lub wykorzystania dla innych form u¿ytkowania przyczyniaj¹cych siê do
podniesienia jakoci ¿ycia mieszkañców.
Ustalenie lokalizacji sta³ej gara¿y nastapiæ mo¿e jedynie po zrealizowaniu zagospodarowania okrelonego powy¿ej.
T3.15.Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wielopoziomowych jedynie poza Stref¹ Ochrony Krajobrazu.
T3.16.Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od zewnêtrznej (od strony reklamy) krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonywaæ z
uwzglêdnieniem krawêdzi docelowej  to jest po
rozbudowie).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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T3.17.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T3.18.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T3.19.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T3.20.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T3.21.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T3.22.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
na rysunku planu.
T3.23. W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu.
T3.24.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T3.X2 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X2
FORMY U¯YTKOWANIA
T3.X2.1. NA OBSZARZE X2 ustala siê zakaz lokalizowania innych funkcji ni¿ us³ugowych dla ludnoci
oraz funkcji parkingowej na potrzeby obs³ugi
obszaru X2.
T3.X2.2. NA OBSZARZE X2 obowi¹zuje zakaz lokalizacji
sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych i us³ugowych o charakterze czasowym o ile ich lokalizacja nie wynika z koncepcji
zagospodarowania obejmuj¹cej swym zasiêgiem min. ca³y obszar X2.
T3.X2.3. NA OBSZARZE X2 dopuszcza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowej wy³¹cznie jako towarzysz¹cej
innym funkcjom i wbudowanej w kubatury innych funkcji. Funkcja mieszkaniowa nie mo¿e
przekraczaæ 30% powierzchni u¿ytkowej zabudowy obszaru X2 i mo¿e byæ realizowana powy¿ej drugiej kondygnacji nad ziemi¹.

Poz. 267

PODZIA£Y GEODEZYJNE
T3.X2.4. Na OBSZARZE X2 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów geodezyjnych, o ile nie
wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej ca³y obszar X2.
T3.X2.5 Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek
powoduj¹cych koniecznoci budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie dotyczy
w³¹czeñ dróg serwisowych i wjazdów do miejsc
obs³ugi podró¿nych).
PARAMETRY ZABUDOWY
T3.X2.6. NA OBSZARZE X2 ustala siê zakaz realizacji
obiektów o pow. mniejszej ni¿ 900 m2 powierzchni zabudowy.
T3.X2.7. NA OBSZARZE X2 ustala siê zakaz stosowania
typowych rozwi¹zañ architektonicznych (typowe projekty wielokrotnego stosowania).
TRANSPORT
T3.X2.8. Ustala siê rezerwê na podstawowy uk³ad uliczny w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na
rysunku planu.
T3.X2.9. NA OBSZARZE X2 ustala siê maks. powierzchniê miejsc postojowych dla samochodów osobowych w poziomie terenu na 25% powierzchni terenu (po odliczeniu rezerw na uk³ad drogowy).
T3.X2.10. Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od zewnêtrznej (od strony reklamy) krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi docelowej  to jest po rozbudowie).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T3.X2.11. NA OBSZARZE X2 ustala siê nakaz realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na potrzeby obszaru X2 wy³¹cznie jako wbudowane w
kubatury budynków. Nie dotyczy to urz¹dzeñ
zwi¹zanych z odprowadzeniem wód deszczowych.
T3.X2.12. Ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia projektowanych obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
T3.X2.13. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T3.X2.14. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T3.X2.15. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T3.X2.16. Dla ca³ego obszaru X2 wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania wraz z koncepcj¹ uk³adu drogowego wêz³a Nanice, która
to koncepcja w zakresie dotycz¹cym uk³adu
drogowego wymaga uzgodnienia z GDDP.
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T3.X2.17. W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do
jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi
uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców
prawnych w³aciciela terenu.
T3.X2.18. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T3.X3 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X3
FORMY U¯YTKOWANIA
T3.X3.1. NA OBSZARZE X3 ustala siê przeznaczenie terenu dla funkcji rekreacyjnych, sportowych lub
innych maj¹cych zwi¹zek ze spêdzaniem wolnego czasu i wypoczynkiem.
T3.X3.2. NA OBSZARZE X3 dopuszcza siê lokalizowanie
funkcji mieszkaniowej tylko jako towarzysz¹cej
funkcjom, o których mowa w T3.X.3.1. Funkcja
mieszkaniowa musi stanowiæ integraln¹ czêæ
kubatury zabudowy funkcji, o których mowa w
T3.X.3.1.
T3.X3.3. NA OBSZARZE X3 obowi¹zuje zakaz lokalizacji
sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T3.X3.4. Na OBSZARZE X3 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu
dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej ca³y obszar X3.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T3.X3.5. NA OBSZARZE X3 ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego wzd³u¿ rzeki Redy i Cedronu lub wzd³u¿ granicy SSEW o parametrach
umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T3.X3.6. NA OBSZARZE X3 ustala siê maks. wysokoæ
obiektów na 7 m licz¹c od poziomu terenu do
linii okapu.
T3.X3.7. NA OBSZARZE X3 ustala siê koniecznoæ stosowania dachów dwu lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci min 30° i maks. 51°.
TRANSPORT
T3.X3.8. NA OBSZARZE X3 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników za
wyjatkiem gara¿y stanowiacych integraln¹ czêæ
kubatury funkcji o których mowa w T3.X3.1 i
T3.X3.2.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T3.X3.9. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje
siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T3.X3.10. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i pro-
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jektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane powinny byæ na teren
dzia³ki.
T3.X3.11. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T3.X3.12. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T3.X3.13. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T3.X3.14. NA OBSZARZE X3 ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
T3.X3.15. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T3.X4 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X4
FORMY U¯YTKOWANIA
T3.X4.1. NA OBSZARZE X4 ustala siê zakaz lokalizowania funkcji produkcyjnych, baz, sk³adów oraz
us³ugowych rzemielniczych na wydzielonych
dzia³kach.
T3.X4.2. NA OBSZARZE X4 obowi¹zuje zakaz lokalizacji
sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T3.X4.3. NA OBSZARZE X4 ustala siê zakaz lokalizowania zabudowy wielorodzinnej z wyj¹tkiem ma³ych domów mieszkalnych.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T3.X4.4. NA OBSZARZE X4 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu
dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej obszar X4 lub minimum 1 kwarta³ zabudowy.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T3.X4.5. NA OBSZARZE X4 ustala siê koniecznoæ zapewnienia mo¿liwoci swobodnego dojcia do rzeki
Redy nie rzadziej ni¿ co 80 m.
T3.X4.6. NA OBSZARZE X4 ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego wzd³u¿ granicy Strefy
Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach
umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T3.X4.7. NA OBSZARZE X4 ustala siê maks. wysokoæ
budynków na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu
do linii okapu.
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T3.X4.8. NA OBSZARZE X4 w zabudowie mieszkaniowej
ustala siê koniecznoæ stosowania dachów dwu
lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci
min 30° i maks. 51°.
T3.X4.9. NA OBSZARZE X4 ustala siê d³ugoæ ci¹g³ej pierzei zabudowy w zespo³ach wzd³u¿ ulicy Starom³yñskiej na maks. 20 m.
TRANSPORT
T3.X4.10. NA OBSZARZE X4 obowi¹zuje zakaz ustalania
lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T3.X4.11. NA OBSZARZE X4 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników
w niezale¿nych zespo³ach lub pojedynczo oraz
gara¿y wielopoziomowych (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T3.X4.12. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
T3.X4.13. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane winny byæ na teren
dzia³ki.
T3.X4.14. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T3.X4.15. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T3.X4.16. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T3.X4.17. NA OBSZARZE X4 ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
T3.X4.18. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T3.X5A USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X5A
FORMY U¯YTKOWANIA
T3.X5A.1.NA OBSZARZE X5A ustala siê przeznaczenie
terenu dla rozbudowy kot³owni Nanice oraz
budowy stacji redukcyjnej 1° gazu. Granice
poszczególnych funkcji okrel¹ projekty zagospodarowania lub koncepcje zagospodarowa-
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nia sporz¹dzone przez inwestorów lub w uzgodnieniu z nimi.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T3.X5A.2.NA OBSZARZE X5A obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie
wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania
lub projektów zagospodarowania obszaru obejmuj¹cych obszar X5A.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T3.X5A.3.NA OBSZARZE X5A ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego lwzd³u¿ granic
Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
TRANSPORT
T3.X5A.4.NA OBSZARZE X5A obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
gara¿y, je¿eli ich lokalizacja nie wynika z koncepcji zagospodarowania lub projektów zagospodarowania obejmuj¹cych swym zasiêgiem
obszar X5A.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T3.X5A.5.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
T3.X5A.6.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane powinny byæ na teren
dzia³ki.
T3.X5A.7.W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T3.X5A.8.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T3.X5A.9.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T3.X5A.10.NA OBSZARZE X5A ustala siê koniecznoæ
sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla
wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
T3.X5A.11.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
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T3.X5B USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X5B
FORMY U¯YTKOWANIA
T3.X5B.1. NA OBSZARZE X5B ustala siê przeznaczenie
terenu dla budowy GPZ 110/15 kV. Przy zapewnieniu mo¿liwoci budowy GPZ dopuszcza siê
mozliwoæ realizacji innych funkcji zwi¹zanych
z infrastruktur¹ techniczn¹.
T3.X5B.2. NA OBSZARZE X5B obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów
gospodarczych o charakterze czasowym.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T3.X5B.3. NA OBSZARZE X5B obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie
wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania
obszaru dla celów podzia³ów geodezyjnych
obejmuj¹cej obszar X5B.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T3.X5B.4. NA OBSZARZE X5B ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego wzd³u¿ granic
Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
TRANSPORT
T3.X5B.5. NA OBSZARZE X5B obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
gara¿y.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T3.X5B.6. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
T3.X5B.7. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane powinny byæ na teren
dzia³ki.
T3.X5B.8. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T3.X5B.9. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T3.X5B.10. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych
i cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych
w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T3.X5B.11. NA OBSZARZE X5B ustala siê koniecznoæ
sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla
wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
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T3.X5B.12. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T4 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T4, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T4.1.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji nie
mieszkalnych jako towarzysz¹cych do zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem:
 niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na
otoczenie,
 niepowodowania zmiany charakteru otoczenia,
 niepowodowania pogorszenia estetyki otoczenia.
T4.2.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzania funkcji nie
mieszkalnych do zabudowy wielorodzinnej pod warunkiem nie powodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na otoczenie.
T4.3.Ustala siê zakaz lokalizowania funkcji przemys³owych, baz i sk³adów. Wyj¹tek stanowiæ mo¿e drobna, nieuci¹¿liwa produkcja jako funkcja towarzysz¹ca na terenach zabudowy jednorodzinnej o uci¹¿liwoci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki.
T4.4.Obowi¹zuje zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹
lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T4.5.Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie dotyczy w³¹czeñ dróg
serwisowych i wjazdów do miejsc obs³ugi podró¿nych).
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T4.6.Ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia
ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego
wzd³u¿ rzeki Redy lub wzd³u¿ granicy Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T4.7.Obowi¹zuje zachowanie istniej¹cej struktury uk³adu
przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny nawi¹zywaæ do obiektów s¹siednich i sposobu zabudowy s¹siednich dzia³ek).
T4.8.Ustala siê w zabudowie mieszkaniowej lokalizowanej wzd³u¿ ulic Necla koniecznoæ stosowania dachów dwu lub wielospadowych o k¹cie nachylenia
po³aci min 30° i maks. 51°.
T4.9.Ustala siê wysokoæ budynków w zabudowie jednorodzinnej na 6,5 m od poziomu terenu do linii
okapu.
T4.10.Ustala siê d³ugoæ ci¹g³ej linii zabudowy w zespo³ach wzd³u¿ ulicy Necla nie wiêksz¹ ni¿ 20 m.
TRANSPORT
T4.11.Ustala siê rezerwê terenu na podstawowy uk³ad
uliczny w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych
na rysunku planu.
T4.12.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
 ulica g³ówna G2/2  droga nr 6,
 ulice zbiorcze Z1/2  ul. Necla, ul. Patoka, ul. Rybacka,
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 ulice lokalne i dojazdowe  L1/2 i D 1/2  pozosta³e ulice.
T4.13.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T4.14.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedynczo z wyj¹tkiem gara¿y towarzysz¹cych innym funkcjom i stanowi¹cych jednoczenie integraln¹ czêæ
kubatury innych funkcji. Ustalenie nie dotyczy gara¿y realizowanych na potrzeby u¿ytkownika dzia³ki zabudowy jednorodzinnej na tej¿e dzia³ce.
T4.15.Dopuszcza siê lokalizacjê sta³¹ nowych gara¿y lub
utrwalenie gara¿y istniej¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej wy³¹cznie pod nastêpuj¹cymi warunkami spe³nionymi jednoczenie:
 niepowodowania utrudnieñ w ruchu pieszym
oraz niepogarszania estetyki otoczenia,
 obowi¹zkowego przykrycia gara¿y ziemi¹, urz¹dzenia na nich zieleni lub wykorzystania dla innych form u¿ytkowania przyczyniaj¹cych siê do
podniesienia jakoci ¿ycia mieszkañców.
Ustalenie lokalizacji sta³ej gara¿y nastapiæ mo¿e jedynie po zrealizowaniu zagospodarowania okrelonego powy¿ej.
T4.16.W pasie terenu o szerokoci 100 m od projektowanej ulicy Patoka na odcinku od drogi nr 6 do ulicy
Stefczyka wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y
innych ni¿ wielopoziomowe.
T4.17. Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od zewnêtrznej (od strony reklamy) krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonywaæ z
uwzglêdnieniem krawêdzi docelowej  to jest po
rozbudowie).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T4.18.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T4.19.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T4.20.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T4.21.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T4.22.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
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INNE UWARUNKOWANIA
T4.23.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
na rysunku planu.
T4.24.Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie W Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.
T4.25. W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu.
T4.26.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T4.X6 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X6
FORMY U¯YTKOWANIA
T4.X6.1. NA OBSZARZE X6 ustala siê zakaz lokalizowania funkcji produkcyjnych, magazynów, sk³adów
oraz us³ugowych rzemielniczych na wydzielonych dzia³kach.
T4.X6.2. NA OBSZARZE X6 ustala siê zakaz wprowadzania funkcji niemieszkalnej jako towarzysz¹cej
zabudowie mieszkaniowej.
T4.X6.3. NA OBSZARZE X6 obowi¹zuje zakaz lokalizacji
sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T4.X6.4. NA OBSZARZE X6 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania dla celów podzia³ów geodezyjnych obejmujacej obszar
X6.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T4.X6.5. NA OBSZARZE X6 ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego wzd³u¿ rzeki Redy lub
wzd³u¿ granicy Strefy Specjalnej Ekologicznie
Wa¿nej o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd
rowerem.
T4.X6.6. NA OBSZARZE X6 ustala siê koniecznoæ zapewnienia mo¿liwoci dojcia z ul. Necla do krawêdzi SSEW nie rzadziej ni¿ co 200 m.
PARAMETRY ZABUDOWY
T4.X6.7. NA OBSZARZE X6 ustala siê d³ugoæ ci¹g³ej linii zabudowy w zespo³ach wzd³u¿ ulic Necla nie
wiêksz¹ ni¿ 20 m.
T4.X6.8. NA OBSZARZE X6 ustala siê wysokoæ zabudowy maks. na 4,5 m licz¹c od poziomu terenu do
linii okapu.
T4.X6.9. NA OBSZARZE X6 w zabudowie mieszkaniowej
ustala siê koniecznoæ stosowania dachów dwu
lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci
min 30° i maks. 51°.
TRANSPORT
T4.X6.10. NA OBSZARZE X6 obowi¹zuje zakaz ustalania
lokalizacji sta³ej istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
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T4.X6.11. NA OBSZARZE X6 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników
w niezale¿nych zespo³ach lub pojedynczo oraz
gara¿y wielopoziomowych (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T4.X6.12. NA OBSZARZE X6 ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla podczyszczalni
wód opadowych. Przybli¿on¹ lokalizacjê obiektów okrela rysunek planu. Granice dzia³ki okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony
przez inwestora.
T4.X6.13. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
T4.X6.14. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane winny byæ na teren
dzia³ki.
T4.X6.15. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T4.X6.16. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T4.X6.17. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T4.X6.18. NA OBSZARZE X6 ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
T4.X6.19. NA OBSZARZE X6 ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych
w strefie W Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonych na rysunku planu.
T4.X6.20. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T4.X7 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X7
FORMY U¯YTKOWANIA
T4.X7.1. NA OBSZARZE X7 ustala siê zakaz lokalizowania innych funkcji ni¿ us³ugowych dla ludnoci
oraz funkcji parkingowej na potrzeby obs³ugi obszaru X7.
T4.X7.2. NA OBSZARZE X7 obowi¹zuje zakaz lokalizacji
sta³ej obiektów gospodarczych i us³ugowych o
charakterze czasowym.
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T4.X7.3. NA OBSZARZE X7 dopuszcza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowej wy³¹cznie jako towarzysz¹cej
innym funkcjom i wbudowanej w kubatury innych funkcji. Funkcja mieszkaniowa nie mo¿e
przekraczaæ 50% powierzchni u¿ytkowej zabudowy obszaru X7.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T4.X7.4. Na OBSZARZE X7 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów geodezyjnych, o ile nie
wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych obejmuj¹cej ca³y obszar X7.
PARAMETRY ZABUDOWY
T4.X7.5. NA OBSZARZE X7 ustala siê maks. wysokoæ
budynków na 9,5 m do linii okapu.
TRANSPORT
T4.X7.6. NA OBSZARZE X7 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w
zespo³ach lub pojedynczo z wyj¹tkiem gara¿y towarzysz¹cych innym funkcjom i stanowi¹cych
jednoczenie integraln¹ czêæ kubatury innych
funkcji. Ustalenie nie dotyczy gara¿y realizowanych na potrzeby u¿ytkownika dzia³ki zabudowy jednorodzinnej na tej¿e dzia³ce.
T4.X7.7. NA OBSZARZE X7 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wy³¹cznie pod nastêpuj¹cymi warunkami
spe³nionymi jednoczenie:
 niepowodowania utrudnieñ w ruchu pieszym
oraz niepogarszania estetyki otoczenia,
 obowi¹zkowego przykrycia gara¿y ziemi¹,
urz¹dzenia na nich zieleni lub wykorzystania
dla innych form u¿ytkowania przyczyniaj¹cych
siê dopodniesienia jakoci ¿ycia mieszkañców.
Ustalenie lokalizacji sta³ej gara¿y nastapiæ mo¿e
jedynie po zrealizowaniu zagospodarowania
okrelonego powy¿ej.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T4.X7.8. NA OBSZARZE X7 ustala siê nakaz realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na potrzeby
obszaru X7 wy³¹cznie jako wbudowane w kubatury budynków. Nie dotyczy to urz¹dzeñ odprowadzenia wód deszczowych.
T4.X7.9. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej.
T4.X7.10. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane powinny byæ na teren
dzia³ki.
T4.X7.11. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T4.X7.12. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
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T4.X7.13. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T4.X7.14. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T5 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T5, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T5.1.Ustala sie zakaz lokalizowania zabudowy wielorodzinnej z wyj¹tkiem ma³ych domów mieszkalnych.
T5.2.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzania funkcji nie
mieszkalnych do zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem nie powodowania:
 uci¹¿liwego oddzia³ywania na otoczenie,
 zmiany charakteru otoczenia
 niepowodowania obni¿enia estetyki otoczenia.
T5.3.Ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji funkcji produkcyjnych na wydzielonych dzia³kach jedynie wzd³u¿ drogi
nr 6. Wielkoæ dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 0,4 ha.
T5.4.Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹
lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
T5.5.Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze
czasowym.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T5.6.Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej minimum 1 kwarta³ zabudowy.
T5.7.Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cych koniecznoci budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie dotyczy w³¹czeñ dróg
serwisowych i wjazdów do miejsc obs³ugi podró¿nych).
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T5.8.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia dojcia z ul. Gryfa Pomorskiego do krawêdzi SSEW nie rzadziej ni¿
co 150 m.
T5.9.Ustala siê obowi¹zek zachowania lub przywrócenia
ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego
wzd³u¿ rzeki Redy lub wzd³u¿ granicy Strefy Specjalnej Ekologicznie Wa¿nej o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T5.10.Dla zabudowy jednorodzinnej oraz wszystkich
obiektów lokalizowanych wzd³u¿ ul. Gryfa Pomorskiego oraz na pó³noc od niej. Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu. Ustalenie to nie dotyczy obiektów kultu religijnego.
T5.11.Ustala siê d³ugoæ ci¹g³ej pierzei zabudowy w zespo³ach wzd³u¿ ulicy Gryfa Pomorskiego nie wiêksz¹ 20 m.
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TRANSPORT
T5.12.Ustala siê rezerwê dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na
rysunku planu.
T5.13.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
 Z 1/2  ul. Patoka, ul. Gryfa Pomorskiego, ul.
Orzeszkowej,
 L 1/2 i D 1/2  pozosta³e ulice.
T5.14.Obowi¹zuje zakaz ustalenia lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T5.15.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w niezale¿nych zespo³ach
lub pojedynczo oraz gara¿y wielopoziomowych (nie
dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T5.16. Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od zewnêtrznej (od strony reklamy) krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonywaæ z
uwzglêdnieniem krawêdzi docelowej  to jest po
rozbudowie).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T5.17.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla podczyszczalni wód opadowych. Przybli¿on¹ lokalizacjê obiektów okrela rysunek planu. Granice dzia³ek okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
T5.18.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T5.19.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T5.20.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
w granicach na rysunku planu.
T5.21.Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie W Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.
T5.22.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T5.23.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T5.24.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
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standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T5.25. W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu.
T5.26.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T5.XP3.1 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH XP3.1
FORMY U¯YTKOWANIA
T5.XP3.1.1. Ustala siê dla obszaru na zachód od wysokoci przepompowni cieków PS-2 jako dominuj¹c¹ funkcjê zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
T5.XP3.1.2. Ustala siê dla obszaru na wschód od wysokoci przepompowni cieków PS-2 jako dominuj¹c¹ funkcjê zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
T5.XP3.1.3. Ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji funkcji produkcyjnych na wydzielonych dzia³kach jedynie wzd³u¿ drogi nr 6. Wielkoæ dzia³ki nie
mo¿e przekraczaæ 0,5 ha.
T5.XP3.1.4. Ustala siê koniecznoæ wyznaczenia obszaru
o pow. ok. 1 ha z przeznaczeniem na funkcje
rekreacyjne, otwarte  zielone.
T5.XP3.1.5. Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o szkodliwym lub
uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
T5.XP3.1.6. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o
charakterze czasowym.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T5.XP3.1.7.Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych
podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych obejmuj¹cej jako min
ca³y kwarta³ zabudowy lub obszar min 10 ha.
T5.XP3.1.8. Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek
powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie
dotyczy w³¹czeñ dróg serwisowych i wjazdów
do miejsc obs³ugi podró¿nych).
PARAMETRY ZABUDOWY
T5.XP3.1.9. Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy wielorodzinnej na 12,5 m, a dla zabudowy jednorodzinnej oraz dla wszystkich obiektów lokalizowanych wzd³u¿ ul. Gryfa Pomorskiego
7 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu.
T5.XP3.1.10. Ustala siê d³ugoæ ci¹g³ej linii zabudowy w
zespo³ach wzd³u¿ ulicy Gryfa Pomorskiego
nie wiêksz¹ ni¿ 20 m.
TRANSPORT
T5.XP3.1.11. Ustala siê rezerwê dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych
wyznaczonych na rysunku planu.
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T5.XP3.1.12. Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
 Z 1/2  ul. Patoka, ul. Gryfa Pomorskiego,
 L 1/2 i D 1/2  pozosta³e ulice.
T5.XP3.1.13. Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie
dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T5.XP3.1.14. Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach
lub pojedynczo z wyj¹tkiem gara¿y towarzysz¹cych innym funkcjom i stanowi¹cych
jednoczenie integraln¹ czêæ kubatury innych funkcji. Ustalenie nie dotyczy gara¿y
realizowanych na potrzeby u¿ytkownika
dzia³ki zabudowy jednorodzinnej na tej¿e
dzia³ce.
T5.XP3.1.15. Dopuszcza siê lokalizacjê sta³¹ nowych gara¿y lub utrwalenie gara¿y istniej¹cych na
terenach zabudowy wielorodzinnej wy³¹cznie pod nastêpuj¹cymi warunkami spe³nionymi jednoczenie:
 niepowodowania utrudnieñ w ruchu pieszym oraz niepogarszania estetyki otoczenia,
 obowi¹zkowego przykrycia gara¿y ziemi¹,
urz¹dzenia na nich zieleni lub wykorzystania dla innych form u¿ytkowania przyczyniaj¹cych siê do podniesienia jakoci ¿ycia mieszkañców.
Ustalenie lokalizacji sta³ej gara¿y nastapiæ
mo¿e jedynie po zrealizowaniu zagospodarowania okrelonego powy¿ej.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T5.XP3.1.16. W nowoprojektowanych obiektach ustala
siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w
zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu kanalizacji sanitarnej,
o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T5.XP3.1.17. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane winny byæ na teren dzia³ki.
T5.XP3.1.18. W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci ciep³owniczej.
T5.XP3.1.19. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne
s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T5.XP3.1.20. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê
elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód
deszczowych i cieków do standardów
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umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹
obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T5.XP3.1.21. Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium
krajobrazowego dla wszystkich obiektów
lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej w granicach na rysunku
planu.
T5.XP3.1.22. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T5.XP3.2 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH XP3.2
FORMY U¯YTKOWANIA
T5.XP3.2.1. NA OBSZARZE XP3.2 oprócz terenów otwartych, publicznie dostêpnych dopuszcza siê
mo¿liwoæ lokalizacji funkcji ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej oraz owiaty i wychowania, handlu, rekreacji, kultury i sportu.
T5.XP3.2.2. NA OBSZARZE XP3.2 obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
obiektów gospodarczych o charakterze czasowym.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T5.XP3.2.3. NA OBSZARZE XP3.2 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile
nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej jako minimum XP3.2 lub
1 kwarta³ zabudowy.
T5.XP3.2.4. Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 6 (nie
dotyczy w³¹czeñ dróg serwisowych i wjazdów do miejsc obs³ugi podró¿nych).
PARAMETRY ZABUDOWY
T5.XP3.2.5. NA OBSZARZE XP3.2 ustala siê maks. wysokoæ zabudowy na 12,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu.
TRANSPORT
T5.XP3.2.6. Ustala siê rezerwy terenu na 2 warianty rozwi¹zania przebiegu i po³¹czenia ul. Patoka z
drog¹ nr 6. Po ostatecznym rozstrzygniêciu
uk³adu ulic Patoka i skrzy¿owania tej ulicy z
drog¹ nr 6 rezerwa terenu na alternatywne
rozwi¹zania staje siê zbêdna i obowi¹zuje
zakres ustaleñ jak dla obszarów na terenie
XP3.2.
T5.XP3.2.7. NA OBSZARZE XP3.2 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników za wyjatkiem gara¿y stanowiacych
integraln¹ czêæ kubatury funkcji, o których
mowa w T5.XP3.2.1.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T5.XP3.2.8. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie
do systemu kanalizacji sanitarnej.
T5.XP3.2.9. NA OBSZARZE XP3.2 w miarê rozwoju sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê
koniecznoæ pod³¹czenia do nich wszystkich
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obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej
nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z dachów
odprowadzane powinny byæ na teren dzia³ki.
T5.XP3.2.10. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci ciep³owniczej.
T5.XP3.2.11. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne
s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T5.XP3.2.12. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w
zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód
deszczowych i cieków do standardów
umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹
obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T5.XP3.2.13. NA OBSZARZE XP3.2 ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych
w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
na rysunku planu.
T5.XP3.2.14. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust.
3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T6 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T6, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T6.1.Ustala siê zakaz realizacji zabudowy wielorodzinnej.
T6.2.Obowi¹zuje zagospodarowanie min 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
T6.3.Ustala siê zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej.
T6.4.Ustala siê zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych
obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i
produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko, o ile w wyniku
rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nast¹pi znaczne ograniczenie lub likwidacji szkodliwego
lub uci¹¿liwego oddzia³ywania. (Nie dotyczy terenu
szpitala).
T6.5.Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹
lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
T6.6.Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze
czasowym (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T6.7.Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej jako minimum 5000 m2.
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T6.8.Ustala siê 2500 m2 jako min wielkoæ dzia³ki budowlanej powsta³ej w wyniku wtórnej parcelacji.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T6.9.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia swobodnego
dojcia do lasu po obu stronach ul. Chopina od szpitala rejonowego w kierunku pó³nocnym i nie rzadziej ni¿ co 300 m.
T6.10.Ustala siê koniecznoæ zachowania lub przywrócenia swobodnego, ogólnodostêpnego przejcia
wzd³u¿ granicy lasu na ca³ej jego d³ugoci.
PARAMETRY ZABUDOWY
T6.11.Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy mieszkaniowej na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu
T6.12.Ustala siê koniecznoæ stosowania dachów dwu
lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci 30°
i maks. 51° (nie dotyczy terenu szpitala).
TRANSPORT
T6.13.Ustala siê rezerwê terenu dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T6.14.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
Z 1/2  ul. Chopina,
L 1/2  pozosta³e ulice.
T6.15.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla realizacji pêtli autobusów miejskich. Przybli¿on¹ lokalizacjê pêtli okrela rysunek planu. Granice dzia³ki okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
T6.16.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T6.17.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedynczo, z wyj¹tkiem gara¿y jako towarzysz¹cych innym funkcjom i realizowanych na ich dzia³kach lub
realizowanych w ramach budownictwa jednorodzinnego.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T6.18.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla oczyszczalni wód deszczowych i przepompowni cieków. Przybli¿on¹ lokalizacjê obiektów
okrela rysunek planu. Granice dzia³ek okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
T6.19.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T6.20.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T6.21.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
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T6.22.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê (nie dotyczy odpadów specjalnych ze s¹siedztwa).
T6.23.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T6.24.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
na rysunku planu.
T6.25.Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie W Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.
T6.26.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T6.X9 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X9
FORMY U¯YTKOWANIA
T6.X9.1. NA OBSZARZE X9 ustala siê przeznaczenie terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
T6.X9.2. NA OBSZARZE X9 ustala siê zakaz lokalizowania funkcji nie mieszkalnych jako towarzysz¹cych
w zabudowie mieszkaniowej z wyj¹tkiem funkcji us³ug niematerialnych lub gastronomii lub
funkcji handlu podstawowego na potrzeby
mieszkañców osiedla.
T6.X9.3. NA OBSZARZE X9 obowi¹zuje zakaz lokalizacji
sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T6.X9.4. NA OBSZARZE X9 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu
dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej ca³y obszar X9.
PARAMETRY ZABUDOWY
T6.X9.5. NA OBSZARZE X9 ustala siê maks. wysokoæ
obiektów na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu do
linii okapu.
T6.X9.6. NA OBSZARZE X9 w zabudowie mieszkaniowej
ustala siê koniecznoæ stosowania dachów dwu
lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci
min 30° i maks. 51°.
TRANSPORT
T6.X9.7. NA OBSZARZE X9 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w
niezale¿nych zespo³ach lub pojedynczo oraz gara¿y wielopoziomowych. Wyj¹tek stanowi¹ indywidualne gara¿e na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej.
T6.X9.8. NA OBSZARZE X9 obowi¹zuje zakaz ustalania
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lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy
jednorodzinnej).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T6.X9.9. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje
siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T6.X9.10. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane winny byæ na teren
dzia³ki.
T6.X9.11. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T9.X9.12. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T9.X9.13. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T6.X9.14. NA OBSZARZE X9 ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
T6.X9.15. NA OBSZARZE X9 ustala siê koniecznoæ wykonania archeologicznych badañ ratowniczych
dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w
strefie W Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.
T6.X9.16. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T7 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T7, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T7.1.Ustala siê zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych
obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i
produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko, o ile w wyniku
rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nast¹pi znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego
lub uci¹¿liwego oddzia³ywania.
T7.2.Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹
lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
T7.3.Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania ist-

Poz. 267

niej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze
czasowym.
T7.4.Obowi¹zuje zakaz ustalania sta³ej lokalizacji dla ogrodów dzia³kowych i elementów ich zagospodarowania.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T7.5.Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych, obejmuj¹cej minimum 1 kwarta³ zabudowy lub min 10 ha.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T7.6.Ustala siê koniecznoæ zachowania lub przywrócenia swobodnego, ogólnodostêpnego przejcia
wzd³u¿ granicy lasu na ca³ej jego d³ugoci o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T7.7.Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu.
T7.8.Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 9,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu.
T7.9.Ustala siê koniecznoæ stosowania dachów dwu lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci nie mniejszym ni¿ 30° i maks. 51°.
TRANSPORT
T7.10.Ustala siê rezerwê terenu dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T7.11.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ulic:
ulica zbiorcza  Z 1/2  ul. Sucharskiego,
ulice lokalne i dojazdowe  L 1/2 i D 1/2  pozosta³e
ulice.
T7.12.Ustala siê koniecznoæ realizacji odcinka drogi od
ul. Sucharskiego do drogi nr 6 o klasie i parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2, w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu. Linie rozgraniczaj¹ce obejmuj¹ rezerwê terenu na realizacjê fragmentu wêz³a bezkolizyjnego Dzia³ki.
T7.13.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla realizacji pêtli autobusów miejskich. Przybli¿on¹ lokalizacjê pêtli okrela rysunek planu. Granice terenu okreli koncepcja uk³adu drogowego
sporz¹dzona przez inwestora.
T7.14.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T7.15.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y jednopoziomowych dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedynczo jako niezale¿nych wolnostoj¹cych elementów przestrzennych.
T7.16.Ustala siê mo¿liwoæ lokalizowania gara¿y wielopoziomowych lub gara¿y stanowi¹cych integraln¹
czêæ kubatury innych funkcji, a tak¿e realizowanych na dzia³kach funkcji niemieszkalnych jako towarzysz¹ce.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T7.17.Ustala siê koniecznoæ zachowania rezerwy terenu
dla oczyszczalni wód deszczowych i stacji redukcyjnej gazu. Przybli¿on¹ lokalizacjê obiektów okrela
rysunek planu. Granice terenu okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
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T7.18.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T7.19.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T7.20.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T7.21.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T7.22.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T7.23.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej
na rysunku planu.
T7.24.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T7.X10 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X10
FORMY U¯YTKOWANIA
T7.X10.1. NA OBSZARZE X10 obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów
gospodarczych o charakterze czasowym (nie
dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T7.X10.2. NA OBSZARZE X10 ustala siê zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T7.X10.3. NA OBSZARZE X10 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnej parcelacji na dzia³ki budowlane
mniejsze ni¿ 1500 m2.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T7.X10.4. NA OBSZARZE X10 ustala siê koniecznoæ zapewnienia mo¿liwoci swobodnego dojcia
do lasu od ul. Sucharskiego nie rzadziej ni¿ co
300 m.
PARAMETRY ZABUDOWY
T7.X10.5. NA OBSZARZE X10 ustala siê, i¿ powierzchnia
zabudowana dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
20% powierzchni dzia³ki.
TRANSPORT
T7.X10.6. NA OBSZARZE X10 obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
gara¿y (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
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INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T7.X10.7. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
T7.X10.8. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane winny byæ na teren
dzia³ki.
T7.X10.9. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T7.X10.10. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko wskazane przez Gminê.
T7.X10.11. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych
i cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych
w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T7.X10.12. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T7.X11 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X11
FORMY U¯YTKOWANIA
T7.X11.1. NA OBSZARZE X11 ustala siê przeznaczenie
terenu dla funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, u¿ytkowania rolniczego lub funkcji rekreacyjnych lub us³ugowych z wy³¹czeniem us³ug
o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na
rodowisko.
T7.X11.2. NA OBSZARZE X11 ustala siê zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów zwi¹zanych z
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ lub
us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko, o ile w wyniku rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nast¹pi
znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania.
T7.X11.3. NA OBSZARZE X11 ustala siê zakaz utrwalania
obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹, produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o
szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na
rodowisko.
T7.X11.4. NA OBSZARZE X11 obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
obiektów gospodarczych o charakterze czasowym, (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
PODZIA£Y GEODEZYJNE
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T7.X11.5. NA OBSZARZE X11 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie
wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania
terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych,
obejmuj¹cego jako min obszar 0,9 ha.
TRANSPORT
T7.X11.6. NA OBSZARZE X11 obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
gara¿y (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T7.X11.7. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
T7.X11.8. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane winny byæ na teren
dzia³ki.
T7.X11.9. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T7.X.11.10. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko wskazane przez Gminê.
T7.X.11.11. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê
elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód
deszczowych i cieków do standardów
umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹
obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T7.X.11.12. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 0%.
T7.X12. USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X12
FORMY U¯YTKOWANIA
T7.X12.1. NA OBSZARZE X12 ustala siê przeznaczenie
terenu dla funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, u¿ytkowania rolniczego lub funkcji rekreacyjnych lub us³ugowych z wy³¹czeniem us³ug
o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na
rodowisko.
T7.X12.2. NA OBSZARZE X12 ustala siê zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów zwi¹zanych z
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ lub
us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko, o ile w wyniku rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nast¹pi
znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania.
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T7.X12.3. NA OBSZARZE X12 ustala siê zakaz utrwalania
obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹, produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o
szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na
rodowisko.
T7.X12.4. NA OBSZARZE X12 obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
obiektów gospodarczych o charakterze czasowym (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T7.X12.5. NA OBSZARZE X12 obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie
wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania
terenu dla celów podzia³ów geodezyjnych,
obejmuj¹cej jako min obszar 0,9 ha.
TRANSPORT
T7.X12.6. NA OBSZARZE X12 obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
gara¿y (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T7.X12.7. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
T7.X12.8. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane winny byæ na teren
dzia³ki.
T7.X12.9. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
T7.X12.10. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
T7.X12.11. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych
i cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych
w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T7.X12.12. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T8 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T8, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T8.1.Ustala siê zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych
obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i
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produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko, o ile w wyniku
rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nast¹pi znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego
lub uci¹¿liwego oddzia³ywania.
T8.2.Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹
lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
T8.3.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o
charakterze czasowym (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T8.4.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji nie
mieszkalnej do istniej¹cej zabudowy wielorodzinnej
pod warunkiem niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na otoczenie.
T8.5.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji nie
mieszkalnej do zabudowy jednorodzinnej pod nastêpuj¹cymi warunkami:
 niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na
otoczenie,
 niepowodowania zmiany charakteru otoczenia,
 niepowodowania obni¿enia estetyki otoczenia.
T8.6.Ustala siê docelow¹ likwidacjê zabudowy, obecnie
pe³ni¹cej funkcje mieszkaniowe, przy ul. Spacerowej.
T8.7.Ustala siê przeznaczenie terenu po likwidacji zabudowy pe³ni¹cej obecnie funkcje mieszkaniow¹ przy
ul. Spacerowej (T8.6.) na funkcje sportowe, rekreacyjne ogólnodostêpne (boisko, zieleñ itp.).
T8.8.Ustala siê docelowo dyslokacjê funkcji produkcyjnych (w tym ELMETU) zlokalizowanych przy ul.
Spacerowej.
T8.9.Ustala siê przeznaczenie terenu dyslokowanych funkcji produkcyjnych przy ul. Spacerowej (T8.8.) na funkcje sportowe, rekreacyjne otwarte. Istnieje mo¿liwoæ przejêcia w/w terenu przez szko³ê podstawow¹ nr 9.
T8.10.Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania
istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T8.11.Ustala siê koniecznoæ zachowania lub przywrócenia swobodnego przejcia wzd³u¿ linii lasu na
ca³ej d³ugoci styku jednostki z lasem o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
TRANSPORT
T8.12.Ustala siê rezerwê terenu dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T8.13.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ulic:
ulica zbiorcza  Z 1/2  ul. Sucharskiego,
ulice lokalne i dojazdowe L 1/2 i D 1/2  pozosta³e
ulice.
T8.14.Ustala siê koniecznoæ realizacji odcinka drogi od
ul. Sucharskiego do drogi nr 6 o klasie i parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2 w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T8.15.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T8.16.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedyn-
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czo. Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wielopoziomowych.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T8.17.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T8.18.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych.
Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
T8.19.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T8.20.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T8.21.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T8.20.Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie W Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.
T8.21.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T8.X13 USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X13
FORMY U¯YTKOWANIA
T8.X13.1. NA OBSZARZE X13 ustala siê rezerwê terenu
dla funkcji sportowych lub rekreacyjnych terenów otwartych.
INNE UWARUNKOWANIA
T8.X13.2. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T9 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T9, NA KTÓRYCH NIE
ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T9.1.Ustala siê zakaz lokalizowania nowych funkcji produkcyjnych (przemys³, bazy, sk³ady).
T9.2.Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹
lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
T9.3.Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 670 

czasowym (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T9.4.Ustala siê koniecznoæ dyslokacji bazy GS.
T9.5.Ustala siê zakaz lokalizowania funkcji wymagaj¹cych
obs³ugi transportowej pojazdami o ³adownoci wiêkszej ni¿ 3.5 tony. Ustalenie nie dotyczy okresu realizacji inwestycji.
T9.6.Ustala siê mo¿liwoæ lokalizowania funkcji nie mieszkalnych w istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej pod
warunkiem niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na otoczenie.
T9.7.Ustala siê zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyj¹tkiem zabudowy stanowi¹cej uzupe³nienie istniej¹cych pierzei, lub zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej, lub bliniaczej w obszarze pomiêdzy ul. miechowsk¹, Roszczynialskiego, Wniebowst¹pienia, Wysok¹ lub w
obszarze pomiêdzy Kalwaryjsk¹, Strzeleck¹ i lasem
Kalwarii.
T9.8.Wzd³u¿ ulic: Pl. Pi³sudskiego, 10 Lutego, Sienkiewicza, w. Jacka, Klasztornej, Mickiewicza, Reformatów, Judyckiego, Wniebowst¹pienia zabudowê
mieszkaniow¹ dopuszcza siê jedynie z funkcjami
us³ugowymi w parterach.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T9.9.Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu obejmuj¹cej jako min. ca³y
kwarta³ zabudowy.
TRANSPORT
T9.10.Ustala siê rezerwê terenu dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T9.11.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
G1/2 ul. Strzelecka, Z1/2 Sobieskiego na odcinku
od ul. 3-go Maja w kierunku zachodnim, 3-go Maja,
Sienkiewicza, Dworcowa, 10-go Lutego, Pi³sudskiego, Polna, Judyckiego, 12-go Marca na odcinku od
ul. Judyckiego w kierunku zachodnim, Kociuszki,
Mickiewicza, Reformatów, Wniebowst¹pienia,
L1/2 i D1/2  pozosta³e ulice.
T9.12.Ustala siê koniecznoæ realizacji bezkolizyjnego
wêz³a drogowego NANICE pomiêdzy ul. Pomorsk¹ (T3), 12-go Marca i drog¹ nr 6 o parametrach
ulicy zbiorczej Z 1/2.
T9.13.Ustala siê koniecznoæ realizacji odcinka drogi od
ul. Polnej do ul. 12-go Marca o klasie i parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2 w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rys. planu.
T9.14.Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu dla realizacji pêtli autobusów miejskich. Przybli¿on¹ lokalizacjê okrela rysunek planu. Granice
terenu okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
T9.15.Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek
prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
T9.16.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedynczo. Wyj¹tek stanowiæ mog¹ gara¿e jako funkcja
towarzysz¹ca innym funkcjom i stanowi¹ca integraln¹ czêæ kubatury innych funkcji przy jednoczesnym spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
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 niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na
otoczenie,
 niepowodowania obni¿enia estetyki otoczenia.
T9.17.Ustala siê mo¿liwoæ realizacji parkingów w formie
placów z iloci¹ miejsc postojowych nie wiêksz¹
ni¿ 20 miejsc. Niniejszy zapis nie dotyczy stref zawieraj¹cych siê w granicach linii rozgraniczaj¹cych
podstawowego uk³adu ulicznego.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T9.18.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w
odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T9.19.W miarê rozwoju sieci kanalizacji deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich wszystkich
obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie
w zakresie kanalizacji deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody
deszczowe z dachów odprowadzane powinny byæ
na teren dzia³ki.
T9.20.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
T9.21.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T9.22.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T9.23.Obszar jednostki T9 objêty Strefami Ochrony Konserwatorskiej (rezerwatu kulturowego, konserwacji urbanistycznej) obejmuje teren zespo³u urbanistyczno krajobrazowego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ 818/26.02.1979
T9.24.W Strefie konserwacji urbanistycznej oraz w strefie restauracji urbanistycznej obowi¹zuje cis³a
ochrona struktury przestrzennej; w skali architektonicznej restauracja istniej¹cej substancji o walorach kulturowych, w uzasadnionych przypadkach
dopuszczalna rekompozycja historycznej bry³y budynku w razie koniecznoci wymiany substancji
budowlanej.
Dopuszczalne s¹ nowe uzupe³nienia przy spe³nieniu wymogów dostosowania gabarytów, charakteru bry³y i wysokoci do zabudowy historycznej
s¹siedztwa.
T9.25.Projekty wszelkich nowych realizacji i przebudów
winny byæ uzgodnione z WKZ.
T9.26.Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie W Ochrony Archeologicznej oraz w Strefach Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonych na rysunku planu.
T9.27.Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzania Studium
Oddzia³ywania na rodowisko Kulturowe dla
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obiektów o kubaturze wiêkszej ni¿ 2000 m3 lokalizowanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
T9.28.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T9.X14. USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X14
(obszar X14 stanowi Rezerwat Kulturowy  Za³o¿enia
Architektoniczno-Krajobrazowe kalwarii
Wejherowskiej wraz z Kaplicami wpisane do rejestru
zabytków pod nr 910/08.03.1985)
FORMY U¯YTKOWANIA
T9.X14.1. NA OBSZARZE X14 ustala siê zakaz lokalizacji
jakiejkolwiek zabudowy i obiektów kubaturowych.
T9.X14.2. NA OBSZARZE X14 dopuszcza siê lokalizacjê
wy³¹cznie funkcji rekreacyjnych w miejscu po
starej strzelnicy.
T9.X14.3. Obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych lub
utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym.
T9.X14.4. Obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T9.X14.5. Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów geodezyjnych.
INNE UWARUNKOWANIA
T9.X14.6. Obowi¹zuje koniecznoæ dokonywania uzgodnieñ z WKZ dla wszystkich projektowanych i
remontowanych obiektów.
T9.X14.7. Na obszarze X14  obowi¹zuje cis³a ochrona
przestrzennego dziedzictwa kulturowego i jego
poszczególnych elementów; w skali architektonicznej konserwacji istniej¹cej substancji.
T9.X14.8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T10 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTÓW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T10, NA KTÓRYCH
NIE ZOSTA£Y WYDZIELONE STREFY SPECJALNE
ANI OBSZARY O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH
FORMY U¯YTKOWANIA
T10.1.Ustala siê zakaz lokalizowania funkcji produkcyjnych, baz, sk³adów na wydzielonych dzia³kach.
Wyj¹tek stanowi strefa o szerokoci 40 m licz¹c od
linii rozgraniczaj¹cej tereny kolejowe po stronie
po³udniowej na odcinku od ul. 12 Marca do obszaru X19.
T10.2.Obowi¹zuje zakaz utrwalania obiektów i funkcji
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym
oddzia³ywaniu na rodowisko.
T10.3.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzania funkcji nie
mieszkalnych do zabudowy jednorodzinnej pod nastêpuj¹cymi warunkami:
 niepowodowania uci¹¿liwego oddzia³ywania na
otoczenie,
 niepowodowania zmian w charakterze otoczenia,
 niepogarszania estetyki otoczenia.
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PODZIA£Y GEODEZYJNE
T10.4.Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu obejmuj¹cej jako min. ca³y
kwarta³ zabudowy.
PARAMETRY ZABUDOWY
T10.5.Ustala siê zachowanie istniej¹cej struktury uk³adu
przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny nawi¹zywaæ do obiektów s¹siednich i
sposobu zabudowy s¹siednich dzia³ek).
T10.6.Ustala siê maks. wysokoæ obiektów na 6,5 m licz¹c od poziomu terenu do linii okapu.
T10.7.Ustala siê koniecznoæ stosowania dachów dwu
lub wielospadowych o k¹cie pochylenia po³aci nie
mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 51°.
TRANSPORT
T10.8.Ustala siê rezerwê terenu dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
T10.9.Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
ulice zbiorcze  Z 1/2  ul. Sikorskiego, Roszczynialskiego, 12 Marca;
ulice lokalne i dojazdowe  L 1/2 i D 1/2  pozosta³e
ulice.
T10.10.Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedynczo jako indywidualnych wolnostoj¹cych budynków (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy
jednorodzinnej).
T10.11.Ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji i realizacji gara¿y
jako towarzysz¹cych innym funkcjom i stanowi¹cych integraln¹ czêæ kubatur innych funkcji.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T10.12.W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê
w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
T10.13.W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich
wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej
nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z dachów odprowadzane winny byæ na teren dzia³ki.
T10.14.W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej
sieci ciep³owniczej.
T10.15.Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do
tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one
bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko
wskazane przez Gminê.
T10.16.Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o,
odprowadzenie wód deszczowych i cieków do
standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T10.17.Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeolo-
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gicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w Strefie W Ochrony
Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.
T10.18.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
T10.X16. USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X16
FORMY U¯YTKOWANIA
T10.X16.1. NA OBSZARZE X16 oprócz terenów otwartych, publicznie dostêpnych dopuszcza siê
mo¿liwoæ lokalizacji innych funkcji publicznych.
T10.X16.2. NA OBSZARZE X16 obowi¹zuje zagospodarowanie min 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
T10.X16.3. NA OBSZARZE X16 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T10.X16.4. Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych
podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania dla celów podzia³ów geodezyjnych terenu obejmuj¹cych jako
min obszar X16.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T10.X16.5. NA OBSZARZE X16 ustala siê obowi¹zek zachowania ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego wzd³u¿ linii lasu o parametrach
umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T10.X16.6. NA OBSZARZE X16 ustala siê maks. wysokoæ zabudowy na 15 m.
TRANSPORT
T10.X16.7. NA OBSZARZE X16 obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych
gara¿y.
T10.X16.8. NA OBSZARZE X16 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w niezale¿nych zespo³ach lub pojedynczo oraz gara¿y wielopoziomowych.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T10.X16.9. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie
do systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta
znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m
od projektowanego obiektu.
T10.X16.10. NA OBSZARZE X16 w miarê rozwoju sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê
koniecznoæ pod³¹czenia do nich wszystkich
obiektów istniej¹cych i projektowanych.
T10.X16.11. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia
do miejskiej sieci ciep³owniczej.
T10.X16.12. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko wskazane przez Gminê.
T10.X16.13. Przewiduje siê rozbudowê oraz moderniza-
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cjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê
elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód
deszczowych i cieków do standardów
umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹
obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T10.X16.14. NA OBSZARZE X16 ustala siê koniecznoæ
sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla
wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
T10.X16.15. OBSZAR X16 znajduje siê za terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
T10.X16.16. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 0%.
T10.X17. USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWEGO X17
FORMY U¯YTKOWANIA
T10.X17.1. NA OBSZARZE X17 dopuszcza siê realizacjê
nastêpuj¹cych funkcji: przedszkole, ¿³obek,
s³u¿ba zdrowia lub funkcji mieszkalnej z us³ugami w parterze.
PARAMETRY ZABUDOWY
T10.X17.2. NA OBSZARZE X17 ustala siê maks. wysokoæ zabudowy na 9,5 m licz¹c od poziomu
terenu do linii okapu.
T10.X17.3. NA OBSZARZE X17 ustala siê po³o¿enie kalenicy budynków równolegle do osi ul. Sikorskiego.
TRANSPORT
T10.X17.4. NA OBSZARZE X17 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w niezale¿nych zespo³ach lub pojedynczo oraz gara¿y wielopoziomowych.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T10.X17.5. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie
do systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta
znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m
od projektowanego obiektu.
T10.X17.6. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich wszystkich obiektów istniej¹cych
i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie dotyczy zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody
deszczowe z dachów odprowadzane winny
byæ na teren dzia³ki.
T10.X17.7. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia
do miejskiej sieci ciep³owniczej.
T10.X17.8. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przestosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko wskazane przez Gminê.
T10.X17.9. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
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uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych
i cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych
w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T10.X17.10. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 0%.
T10.X19. USTALENIA PLANU DLA OBSZARU
O USTALENIACH SZCZEGÓ£OWYCH X19
FORMY U¯YTKOWANIA
T10.X19.1. NA OBSZARZE X19 ustala siê jako funkcjê
dominuj¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ lub us³ugow¹.
T10.X19.2. NA OBSZARZE X19 ustala siê zakaz lokalizowania funkcji produkcyjnych, baz, sk³adów,
us³ug rzemielniczych.
T10.X19.3. NA OBSZARZE X19 ustala siê przeznaczenie
terenu o pow. 0,3 ha na funkcje terenów otwartych i zielonych.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
T10.X19.4. Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych
podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania dla celów podzia³ów geodezyjnych terenu obejmuj¹cgo jako
min obszar X19.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
T10.X19.5. NA OBSZARZE X19 ustala siê obowi¹zek zachowania ogólnodostêpnego ci¹g³ego przejcia pieszego wzd³u¿ linii lasu o parametrach
umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
T10.X19.6. NA OBSZARZE X19 ustala siê maks. wysokoæ zabudowy na 9,5 m licz¹c od poziomu
terenu do linii okapu.
TRANSPORT
T10.X19.7. NA OBSZARZE X19 ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla indywidualnych u¿ytkowników w niezale¿nych zespo³ach lub pojedynczo oraz gara¿y wielopoziomowych.
T10.X19.8. Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy
terenu dla realizacji pêtli autobusów miejskich.
Przybli¿on¹ lokalizacjê pêtli okrela rysunek
planu. Granice terenu okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
INNE, WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
T10.X19.9. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie
do systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta
znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m
od projektowanego obiektu.
T10.X19.10. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie
kanalizacji deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie
wody deszczowe z dachów odprowadzane
winny byæ na teren dzia³ki.
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T10.X19.11. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia
do miejskiej sieci ciep³owniczej.
T10.X19.12. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko wskazane przez Gminê.
T10.X19.13. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê
elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód
deszczowych i cieków do standardów
umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹
obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
T10.X19.14. NA OBSZARZE X19 ustala siê koniecznoæ
sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla
wszystkich obiektów lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.
T10.X19.15. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 0%.
TLO USTALENIA PLANU DLA JEDNOSTKI
TERYTORIALNEJ LASY OCHRONNE
TLO.1. Ustala siê koniecznoæ podejmowania decyzji w
stosunku do terenów lenych po wyra¿eniu zgody w³aciciela tj. zarz¹dzaj¹cej w imieniu Skarbu
Pañstwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych.
TLO.2. Na terenach lenych w indywidualnych przypadkach dopuszcza siê lokalizacjê
 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i
komunikacji, uzasadnionych przez brak mo¿liwoci realizacji na terenach pozosta³ych
miasta lub wywo³uj¹cych ewidentnie wielostronnie korzystniejsze konsekwencje realizacji na terenach lenych w porównaniu z wszystkimi mo¿liwymi wariantami na pozosta³ych terenach,
 inwestycji z zakresu obs³ugi turystyki i rekreacji masowej (publicznej) pod ww. warunkiem
niedalej ni¿ 100 m od granicy lasu. Inwestycje
te musz¹ posiadaæ pozytywne raporty oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko oraz
indywidualne zgody na zmianê u¿ytkowania
gruntów (zgodnie z procedur¹ dot. gruntów
rolnych i lenych).
TLO.3. Na terenach lenych dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych oraz innych funkcji publicznych bez inwestycji budowlanych kubaturowych na podstawie spe³nienia wymogów
okrelonych w raportach oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
SSEW USTALENIA PLANU DLA
STREFY SPECJALNEJ EKOLOGICZNIE WA¯NEJ
FORMY U¯YTKOWANIA
SSEW.1. Dopuszcza siê nastêpuj¹ce funkcje i elementy
zagospodarowania w strefie:
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 zwi¹zane z wykorzystaniem cieków wodnych
jako ród³a energii,
 zwi¹zane z ogólnodostêpn¹ rekreacj¹ i sportem,
 indywidualne inwestycje zwi¹zane z funkcjami kultury,
 niezbêdne inwestycje w sferze infrastruktury
technicznej i komunikacji, których lokalizacja
poza stref¹ jest niemo¿liwa lub ewidentnie nieop³acalna.
 u¿ytkowanie rolnicze z przewa¿aj¹cym kierunkiem ³¹kowo  pastwiskowym i ogrodnicze
bez u¿ywania rodków ochrony rolin. Na
terenie siedlisk dopuszcza siê modernizacjê
istniej¹cej zabudowy zagrodowej.
SSEW.2. Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i funkcji
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o szkodliwym lub uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
SSEW.3. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym.
SSEW.4. Wzd³u¿ rzeki Cedron na odcinku od drogi nr 6
do granic Parku Przebendowskich oprócz funkcji wymienionych w SSEW.1. ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji funkcji us³ugowych, handlowych, gastronomicznych, kulturalnych, administracyjno-biurowych oraz mieszkaniowych.
Funkcje mieszkaniowe dopuszcza siê jako towarzysz¹ce wy¿ej wymienionym i lokalizowane
powy¿ej kondygnacji parteru.
SSEW.5. Na obszarze jednostki T1 ustala siê mo¿liwoæ
lokalizacji innych funkcji ni¿ wymienionych w pkt
SSEW.1 pomiêdzy ul. Ofiar Pianicy, a granic¹
terasy zalewowej rzeki Redy oraz w pasie o szerokoci 150 m od linii rozgraniczaj¹cej po stronie pó³nocnej ul. Przemys³owej oraz pomiêdzy
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ul. Przemys³owej a terenami PKP (linia do ¯arnowca), a tak¿e w pasie pomiêdzy lini¹ kolejow¹ Ilinia do ¯arnowca) a drog¹ nr 6 z wyj¹tkiem pasa terenu o szer. 30 m po
ka¿dej stronie cieku biegn¹cego na kierunku pn
 pd.
SSEW.6. Wzd³u¿ rzeki Cedron na odcinku od ul. Starom³yñskiej do drogi nr 6 oprócz funkcji wymienionych w SSEW.1. dopuszcza siê lokalizacjê ma³ej
gastronomii.
PODZIA£Y GEODEZYJNE
SSEW.7. Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu obejmuj¹cej jako
min 5 ha lub w odniesieniu do terenów okrelonych w SSEW.5  1 ha, a w odniesieniu do terenów okrelonych w SSEW.4 i SSEW.6  ca³y
kwarta³ zabudowy.
SSEW.8. Ustala siê 5000 m2 jako min wielkoæ dzia³ki powsta³ej w wyniku wtórnej parcelacji. Ustalenie
nie dotyczy otoczenia rzeki Cedron.
ZWI¥ZKI FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE
SSEW.9. Wzd³u¿ cieków wodnych ustala siê obowi¹zek
zachowania lub przywrócenia mo¿liwoci swobodnego przejcia o parametrach umo¿liwiaj¹cych przejazd rowerem.
PARAMETRY ZABUDOWY
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SSEW.10. Na obszarze SSEW, z wyj¹tkiem odcinka
pomiêdzy ul. Starom³yñsk¹ a Parkiem Przebendowskich obowi¹zuje zagospodarowanie
min. 80% pow. dzia³ki jako pow. aktywnej przyrodniczo.
SSEW.11. Ustala siê maks. wysokoæ obiektów o funkcji
gastronomicznej lokalizowanej wzd³u¿ rzeki Cedron na odcinku pomiêdzy drog¹ nr 6 a ul. Starom³yñsk¹ (SSEW.4) na 4,5 m od poziomu terenu do linii okapu.
TRANSPORT
SSEW.12. Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych gara¿y.
SSEW.13. Ustala siê zakaz lokalizowania gara¿y dla u¿ytkowników indywidualnych w niezale¿nych zespo³ach lub pojedynczo oraz gara¿y wielopoziomowych. Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y
tylko i wy³¹cznie jako towarzysz¹cych innym
funkcjom i stanowi¹cym integraln¹ czêæ kubatury innych funkcji.
INNE URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
SSEW.14. Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy
terenu dla okrelonych poni¿ej, wybranych elementów infrastruktury technicznej:
 oczyszczalni wód opadowych (T1, T2, T3, T4,
T5, T6),
 przepompowni cieków (T1, T6, T5, T6, T8,
T9)
 terenowego zbiornika wodnego (T9) o objêtoci ok. 5000 m szeciennych.
Przybli¿on¹ lokalizacjê obiektów okrela rysunek planu. Granice i wielkoæ dzia³ki okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
SSEW.15. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê
zakaz stosowania innych rozwi¹zañ w zakresie
odprowadzania cieków ni¿ pod³¹czenie do
systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od
projektowanego obiektu.
SSEW.16. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia
do nich wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachów odprowadzane winny byæ na teren
dzia³ki.
SSEW.17. W nowoprojektowanych budynkach istnieje
obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
SSEW.18. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach
do tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane przez Gminê.
SSEW.19. Przewiduje siê rozbudowê oraz modernizacjê
uk³adów infrastruktury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i
cieków do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
SSEW.20. NA OBSZARZE Strefy Specjalnej Ekologicznie
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Wa¿nej ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia studium krajobrazowego dla wszystkich obiektów
lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu
wyznaczonej na rysunku planu.
SSEW.21. Ustala siê koniecznoæ wykonywania archeologicznych badañ ratowniczych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefach ochrony
konserwatorskiej: W ochrony archeologicznej, strefie konserwacji urbanistycznej, strefie
rezerwatu kulturowego.
SSEW.22. Ustala siê koniecznoæ dokonywania uzgodnieñ
z WKZ wszystkich projektów inwestycji zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej.
SSEW.23. Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia Studium
Oddzia³ywania na rodowisko Kulturowe dla
obiektów o kubaturze wiêkszej ni¿ 2000 m3 lokalizowanych w strefach Ochrony Konserwatorskiej.
SSEW.24. Ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia Raportów
Oddzia³ywania Przedsiêwziêcia na rodowisko
w stosunku do wszystkich zamierzeñ inwestycyjnych w strefie.
SSEW.25. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  0%.
SS.PD-KW-Z USTALENIA PLANU
DLA STREFY SPECJALNEJ PAS DROGOWO
- KOLEJOWY WSCHÓD-ZACHÓD
FORMY U¯YTKOWANIA
SS.PD-KW-Z.1. Ustala siê zakaz rozbudowy i lokalizacji
nowych obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ lub
us³ugow¹ o szkodliwym oddzia³ywaniu
na rodowisko, o ile w wyniku rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nast¹pi znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania.
SS.PD-KW-Z.2. Ustala siê zakaz utrwalania obiektów i
funkcji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ lub us³ugow¹ o
szkodliwym oddzia³ywaniu na rodowisko.
SS.PD-KW-Z.3. Ustala siê zakaz lokalizowania sk³adów
produktów masowych (np wêgiel, drewno, cement).
SS.PD-KW-Z.4. Ustala siê zakaz lokalizowania zak³adów
produkcji i przetwórstwa ¿ywnoci lub
magazynów ¿ywnoci z wyj¹tkiem magazynowania ¿ywnoci w szczelnych
opakowaniach.
SS.PD-KW-Z.5. Ustala siê zakaz lokalizowania ogrodów
dzia³kowych i u¿ytkowania rolniczego i
ogrodniczego gleby.
SS.PD-KW-Z.6. Ustala siê zakaz lokalizowania obiektów
s³u¿by zdrowia, opieki spo³ecznej i owiaty. Niniejszy zapis nie dotyczy obs³ugi administracyjnej i technicznej ww. funkcji.
SS.PD-KW-Z.7. Ustala siê zakaz lokalizowania zajezdni
autobusowych, placów sk³adowych z
wyj¹tkiem niewielkich placów do ekspozycji oferowanych towarów.
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SS.PD-KW-Z.8. Ustala siê zakaz lokalizowania otwartych
terenów sportowych.
SS.PD-KW-Z.9. Ustala siê zakaz lokalizowania funkcji
mieszkaniowej z wyj¹tkiem funkcji mieszkaniowych jako towarzysz¹cej innym
funkcjom na dzia³kach prywatnych.
SS.PD-KW-Z.10. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji sta³ej lub
utrwalania istniej¹cych obiektów gospodarczych o charakterze czasowym
(nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
PODZIA£Y GEODEZYJNE
SS.PD-KW-Z.11. Obowi¹zuje zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów posesji, o ile nie wynikaj¹ one z koncepcji zagospodarowania terenu obejmuj¹cej jako min ca³y
kwarta³ zabudowy.
SS.PD-KW-Z.12. Nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego
dzia³ek powoduj¹cych koniecznoci budowy bezporednich zjazdów z drogi
krajowej nr 6 (nie dotyczy w³¹czeñ dróg
serwisowych i wjazdów do miejsc obs³ugi podró¿nych).
PARAMETRY ZABUDOWY
SS.PD-KW-Z.13. Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy
na 7 m mierz¹c od poziomu terenu do
linii okapu.
TRANSPORT
SS.PD-KW-Z.14. Ustala siê rezerwê tereny dla podstawowego uk³adu ulicznego w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu.
SS.PD-KW-Z.15. Ustala siê nastêpuj¹ce klasy i parametry ni¿ej wymienionych ulic:
ulica g³ówna G 1/2  ul. I Brygady WP,
I Dywizji Pancernej WP, Gdañska
ulice lokalne i dojazdowe  L 1/2 i D 1/2
 pozosta³e ulice.
SS.PD-KW-Z.16. Ustala siê rezerwê terenu na realizacjê
bezkolizyjnych wêz³ów drogowych:
Dzia³ki pomiêdzy ul. Sucharskiego
(T7), Budowlanych (T1) a drog¹ nr 6 o
parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2,
Nanice pomiêdzy ul. 12 Marca (T9),
Pomorsk¹ (T3) a drog¹ nr 6 o parametrach ulicy zbiorczej Z 1/2.
SS.PD-KW-Z.17. Ustala siê koniecznoæ realizacji drugiej jezdni (rozbudowy przekroju) drogi nr 6 na odcinku od ul. Ofiar Pianicy
do Bolszewa.
SS.PD-KW-Z.18. Ustala siê rezerwê terenu na realizacjê
drugiego toru projektowanej linii pierwszorzêdnej Gdynia- Szczecin, 3 i 4 tor
SKM Gdynia  Wejherowo oraz wy³adowni w obszarze terenów PKP wyznaczonych w liniach rozgraniczaj¹cych na
rysunku planu.
SS.PD-KW-Z.19. Ustala siê koniecznoæ zapewnienia rezerwy terenu na realizacjê miejsc parkingowych. Przybli¿on¹ lokalizacjê okrela rysunek planu. Granice terenu okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
SS.PD-KW-Z.20. Ustala siê koniecznoæ zapewnienia re-
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zerwy terenu na budowê dworca autobusów miejskich i pozamiejskich. Przybli¿on¹ lokalizacjê okrela rysunek planu. Granice terenu okreli projekt zagospodarowania sporz¹dzony przez inwestora.
SS.PD-KW-Z.21. Obowi¹zuje zakaz ustalania lokalizacji
sta³ej lub utrwalania istniej¹cych gara¿y (nie dotyczy dzia³ek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).
SS.PD-KW-Z.22. Ustala siê zakaz lokalizowania jednopoziomowych gara¿y dla indywidualnych
u¿ytkowników w zespo³ach lub pojedynczo.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y wielopoziomowych (wielostanowiskowych) oraz gara¿y towarzysz¹cych
innym funkcjom.
SS.PD-KW-Z.23. Zosta³y ustalone rezerwy terenu na realizacjê 2 wariantów skrzy¿owania
ul. Patoka z drog¹ nr 6. Po ostatecznym
rozstrzygniêciu uk³adu ulic Patoka i
skrzy¿owania tej ulicy z drog¹ nr 6 rezerwa terenu na alternatywne rozwi¹zania staje siê zbêdna i obowi¹zuje zakres ustaleñ jak dla s¹siednich obszarów na terenie PD-KW-Z.
SS.PD-KW-Z.24. Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿
10 m w terenie zabudowanym i 25 m w
terenie niezabudowanym od zewnêtrznej (od strony reklamy) krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi
docelowej  to jest po rozbudowie).
INNE WYBRANE SIECI I URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
SS.PD-KW-Z.25. W nowoprojektowanych obiektach ustala siê zakaz stosowania innych rozwi¹zañ
w zakresie odprowadzania cieków ni¿
pod³¹czenie do systemu kanalizacji sanitarnej, o ile sieæ ta znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od projektowanego obiektu.
SS.PD-KW-Z.26. W miarê rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala siê koniecznoæ pod³¹czenia do nich wszystkich
obiektów istniej¹cych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie
wody deszczowe z dachów odprowadzane winny byæ na teren dzia³ki.
SS.PD-KW-Z.27. W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a lub pod³¹czenia do miejskiej sieci
ciep³owniczej.
SS.PD-KW-Z.28. Odpady gromadzone winny byæ w miejscach do tego przystosowanych, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko wskazane
przez Gminê.
SS.PD-KW-Z.29. Przewiduje siê rozbudowê oraz moder-

nizacjê uk³adów infrastrukrury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê,
gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie wód deszczowych i cieków
do standardów umo¿liwiaj¹cych w³aciw¹ i bezawaryjn¹ obs³ugê.
INNE UWARUNKOWANIA
SS.PD-KW-Z.30. W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa
drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿
nastêpców prawnych w³aciciela terenu.
SS.PD-KW-Z.31. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym  0%.
§4
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Wejherowa.
§5
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Wejherowa do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§6
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Wejherowa uchwalony w dniu
26 maja 1994 r. Uchwa³¹ XLII/496/94 (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 20 z dnia 19 wrzenia 1994 r. poz. 96).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

268
UCHWA£A Nr XXXVI/272/01
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów.
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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 XVIII/156/2000 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów, Rada Miejska w Bytowie uchwala zmianê miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów obejmuj¹c¹ obszar dzia³ek oznaczony wg
ewidencji gruntów numerami 89/2, 667/1, 667/3, 667/5,
667/6, 667/8 w obrêbie 102, miêdzy ulicami: 1 Maja i
11 Listopada.
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:
1) ustalenia funkcjonalne  1.
2) ustalenia ekologiczne  2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3.
4) ustalenia form zabudowy  4.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5.
6) ustalenia zasad parcelacji  6.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7.
8) 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.
§2
1. Uchwala siê rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów w skali 1:1 000, wraz z legend¹, który stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y. Rysunek planu obowi¹zuje w czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
§3
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
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uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu":
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30°,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w
szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹
doby,
3) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio ustaleniami jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na
danym terenie nie wy³¹cza mo¿liwoci lokalizacji na
nim innych funkcji,
4) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie)
dzia³alnoæ produkcyjna, przemys³owa, sk³adowa,
us³ugowa, a tak¿e tereny przeznaczone dla urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,
5) kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno-estetycznego (detale,
faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹, urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym
terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
6) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 15 osób,
7) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
8) strefa OW obserwacji archeologicznej  obszar domniemanego wystêpowania przedmiotów archeologicznych. W przypadku odkrycia przedmiotów archeologicznych w trakcie prowadzonych robót ziemnych
obowi¹zkowe jest zawiadomienie s³u¿b archeologicznych o znalezisku,
9) teren elementarny  fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu,
10) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim zapisem.
Typu zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty okrelone w
ustaleniach planu jako posiadaj¹ce niezgodn¹ z ustaleniami planu kompozycjê obiektu (w rozumieniu planu).
11) wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy posiadaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha
oraz aleje (poza lasami i parkami);
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b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ;
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata;
wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi komunikacyjnej;
wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe;
wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina);
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;
zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane rozumienie siê tymczasowe obiekty budowlane wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
Nr 89, poz. 414);
zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku miejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e
np. pn¹cza, ¿ywop³oty);
zieleñ izolacyjna  pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (rolê tê mo¿e pe³niæ te¿ p³at lasu lub zadrzewienia), z³o¿onej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielaj¹cej (tak¿e krajobrazowo) obiekty
uci¹¿liwe od terenów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych lub rekreacyjnych.
Rozdzia³ 2
Ustalenia planu
§4

Uchwala siê ustalenia dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
1. Dla terenu elementarnego F 7-1.00. UU uchwala siê
ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne -1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  komercyjna (w rozumieniu planu) o charakterze
us³ugowym.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
1.3.Sporód funkcji komercyjnych (w rozumieniu
planu) dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie funkcji us³ugowych z niezbêdnymi urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
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1.4.Wyklucza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych.
Mieszkania dopuszcza siê wy³¹cznie jako towarzysz¹ce w obiekcie us³ugowym.
1.5.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. WP dla zbiornika przeciwpo¿arowego.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego za wyj¹tkiem: hoteli, moteli, schronisk
turystycznych.
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê stacji paliw.
1.8.Wyklucza siê rolnicze u¿ytkowanie terenów we
wszystkich formach oraz lokalizacje zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 2.2.
obowi¹zuje zachowanie i wzbogacanie istniej¹cego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.3.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) z wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
2.4.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych, oznaczonych na
rysunku planu.
3) ustalenia zasad kompozycji  3:
3.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 3.1.
obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych budynków.
3.2.Obowi¹zuje likwidacja obiektów oznaczonych na
rysunku planu.
3.3.Dla lokalizacji nowych obiektów budowlanych ustala siê, oznaczone na rysunku planu, obowi¹zuj¹c¹
liniê zabudowy i nieprzekraczalne linie zabudowy.
W przypadku rekompozycji istniej¹cych obiektów
budowlanych obowi¹zuj¹ca linia zabudowy stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.4.Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 20.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) gara¿y wbudowanych w inne budynki,
b) uzupe³nieñ kompozycji istniej¹cych zespo³ów gara¿y.
4.2.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) równa wysokoci najwy¿szego, istniej¹cego w dniu uchwalenia planu, budynku na
terenie F 7-1.00. UU.
b) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 60 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4.3.Za niezgodn¹ z planem ustala siê kompozycjê
obiektów (w rozumieniu planu) oznaczonych na
rysunku planu. Dla obiektów o niezgodnej z ustaleniami planu kompozycji obiektu (w rozumieniu
planu) ustalenie to obowi¹zuje do czasu wyburzenia tych obiektów lub ich przebudowy zgodnej z
ustaleniami planu. Wyklucza siê rozbudowê obiektów i zespo³ów zabudowy istniej¹cych w dniu
uchwalenia niniejszego planu i nie spe³niaj¹cych
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ustaleñ niniejszego planu. Zakaz rozbudowy nie dotyczy dostosowania formy tych obiektów do typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej, kompozycji zespo³u zabudowy i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy.
ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
5.1.Ustala siê strefê OW obserwacji archeologicznej
(w rozumieniu planu), obejmuj¹c¹ ca³y teren elementarny F 7-1.00. UU.
5.2.Dla obiektu po³o¿onego przy ul. 1-go Maja 26, dzia³ka nr 667/3, oznaczonego na rysunku planu, obowi¹zuje, zastrze¿eniem ustalenia 7.1., zakaz zmiany kompozycji obiektu (w rozumieniu planu).
ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego, niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budowlanych polegaj¹cych na odbudowie, rozbudowie,
przebudowie i modernizacji obiektu po³o¿onego
przy ul. 1-go Maja 26, dzia³ka nr 667/3, wymagaj¹
pozytywnego zaopiniowaniu przez Zarz¹d Miasta.
Projekty i opiniê przedstawia inwestor wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
8.1.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) ustala siê:
1) Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) nowego zagospodarowania tymczasowego
(w rozumieniu planu).
2) Ustalenia niniejszego planu obowi¹zuj¹ tak¿e w
przypadku utrwalania tymczasowych obiektów
budowlanych.
8.2.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych w dniu uchwalenia planu obiektów
tymczasowych.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje zakaz obs³ugi komunikacyjnej terenu
elementarnego F 7-1.00. UU przez bezporednie
zjazdy z ul. 1-go Maja. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu elementarnego F 7-1.00. UU zapewnia siê z
ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu jako
KD. 01. D.
9.2.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
9.3.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
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a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego,
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki
zwalnia siê wolnostoj¹ce obiekty us³ug o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  10:
10.1.Place utwardzone zwi¹zane z funkcjami us³ugowymi i parkingi wymagaj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce oczyszczaniu wód opadowych,
zlokalizowane na dzia³ce inwestora.
10.2.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych i innych
do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych.
Obowi¹zuje odprowadzanie cieków sanitarnych
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
10.3.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
10.4.Zakaz instalowania nowych indywidualnych systemów grzewczych opartych na paliwach sta³ych.
10.5.Utylizacja odpadów sta³ych technologicznych i
bytowo-gospodarczych poza terenem planu.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
11.1.Gara¿e podziemne dostosowuje siê do wymagañ ukryæ obrony cywilnej.
11.2.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne
do gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe oraz spe³niaæ szczegó³owe wymagania w
zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunków,
jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe 
wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
12) informacje  12:
12.1.GZWP nr 117 nie posiada dokumentacji w zwi¹zku z czym plan wprowadza ustalenia maj¹ce na
celu ochronê jego zasobów: 2.1., 10.1., 10.2.,
10.3., 105., 10.6.
12.2.Obszar objêty zmian¹ planu znajduje siê w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi. Funkcjonowanie otuliny reguluj¹ nastêpuj¹ce przepisy prawne:
a) Rozporz¹dzenie Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1998 r. Nr 19, poz. 82),
b) Uchwa³a Nr X/42/81 WRN w S³upsku z dnia
8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
z 1994 r., Nr 31, poz. 185)
12.3.Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary podlegaj¹ce ochronie Wojewódzkiej S³u¿by Ochrony
Zabytków.
2. Dla terenu elementarnego F 7-2.00. PP uchwala siê
ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu).
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
1.3.Ca³y teren elementarny rezerwowany jest dla
obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu
planu).
1.4.Zakaz lokalizacji obiektów funkcji chronionych
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(w rozumieniu planu) i budynków zamieszkania
zbiorowego.
1.5.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. ZI, dla zieleni izolacyjnej (w rozumieniu planu). Na terenie wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych. Dopuszcza siê lokalizacjê tych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej miasta, których
lokalizacja poza terenem wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) jest niemo¿liwa lub ewidentnie nieop³acalna.
1.6.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. ZP, dla zieleni parkowej z urz¹dzeniami do
codziennej rekreacji mieszkañców. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków. Dopuszcza siê
lokalizacjê tych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
miasta, których lokalizacja poza terenem wydzielenia wewnêtrznego jest niemo¿liwa lub ewidentnie nieop³acalna.
1.7.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.7. KW. D, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych oznaczonej na rysunku planu, dla dojazdu
urz¹dzonego jako ulica jednojezdniowa dwupasowa.
1.8.Rezerwacje terenu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.8. dla lokalizacji miejsc parkingowych.
1.9.Wyklucza siê rolnicze u¿ytkowanie terenów we
wszystkich formach oraz lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2, na których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w
rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w
formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25m2. Do bilansu wlicza siê powierzchniê
zajmowan¹ przez zieleñ izolacyjn¹.
2.2.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
2.3.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów prowadz¹cej do wzrostu szkodliwoci.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) jako wysokoæ najwy¿szego, istniej¹cego w dniu uchwalenia planu, budynku na
terenie F 7-2.00. PP.
3.2.Obowi¹zuje likwidacja obiektów oznaczonych na
rysunku planu.
3.3.Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 20.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 4.1. dopuszcza siê lokalizacjê parkingów. Obowi¹zuje za-
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chowanie minimalnego udzia³u powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) w wysokoci 50%
powierzchni wydzielenia wewnêtrznego.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
5.1.Ustala siê strefê OW obserwacji archeologicznej
(w rozumieniu planu), obejmuj¹c¹ ca³y teren elementarny F 7-2.00. PP.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi, place i dojazdy ogólnodostêpne nie
mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
6.2.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga
opracowania projektu podzia³u nieruchomoci
obejmuj¹cego przedmiotow¹ nieruchomoæ i obszar, na którym mo¿e nast¹piæ zmiana warunków
obs³ugi komunikacyjnej, nie mniej jednak ni¿
wszystkie dzia³ki budowlane bezporednio s¹siaduj¹ce z nieruchomoci¹ podlegaj¹c¹ parcelacji.
Stan prawny dróg wydzielonych powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich
terenów do nich przylegaj¹cych.
6.3.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków,
bez wydzielenia terenu przynale¿nego, niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku.
Wydzielenie dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej
dzia³ce mo¿liwe jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.4.Zakaz wydzielania dzia³ek dla indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) 1.6. ZP nie obowi¹zuje dostêp ogólny
(w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
Nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
8.1.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) ustala siê:
1) Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania
nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) nowego zagospodarowania tymczasowego
(w rozumieniu planu),
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Ustalenia niniejszego planu obowi¹zuj¹ tak¿e w
przypadku utrwalania tymczasowych obiektów
budowlanych.
8.2.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w ustaleniu 9.2.
8.3.Wyklucza siê zagospodarowanie tymczasowe (w
rozumieniu planu) terenów oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.5. ZI.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje zachowanie zasad obs³ugi komunikacyjnej terenu elementarnego F 7-2.00. PP poprzez nie wiêcej ni¿ jeden zbiorczy zjazd z ul. 1-go
Maja, oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.7. KW. D.
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9.2.Ustala siê wskanik potrzeb parkingowych na nie
mniej ni¿ 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego
zatrudnionego. Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê wolnostoj¹ce
obiekty us³ug o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  10:
10.1.Place utwardzone zwi¹zane z funkcjami komercyjnymi (w rozumieniu planu) produkcyjnymi
oraz obs³ug¹ transportu wymagaj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce oczyszczaniu wód opadowych, zlokalizowane na dzia³ce inwestora.
Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
10.2.Wyklucza siê zrzut wód opadowych z terenów
przemys³owych, sk³adowych, komunikacji drogowej i terenów o innym u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych, do
gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez
oczyszczenia do wód powierzchniowych. Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w urz¹dzenia do oczyszczania wód opadowych obowi¹zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ na
dzia³ce inwestora.
10.3.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych, przemys³owych, technicznych i innych do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych. Obowi¹zuje odprowadzanie cieków komunalnych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.
10.4.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
10.5.Zakaz instalowania nowych indywidualnych systemów grzewczych opartych na paliwach sta³ych.
10.6.Tymczasowe gromadzenia odpadów sta³ych
technologicznych i bytowo-gospodarczych na
terenie planu, utylizacja poza terenem planu.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
11.1.Gara¿e podziemne dostosowuje siê do wymagañ ukryæ obrony cywilnej.
11.2.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne
do gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe oraz spe³niaæ szczegó³owe wymagania w
zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunków,
jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe 
wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
12) informacje  12:
12.1.Lokalizacja nowych zjazdów do ul. 1-go Maja wymaga uzgodnienia z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg
Publicznych w Gdañsku.
12.2.W s¹siedztwie obszaru kolejowego wystêpuj¹
ograniczenia dla wykonywania robót ziemnych
oraz sytuowania budynków i budowli wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonania robót
ziemnych, budynków i budowli w s¹siedztwie
linii kolejowych oraz sposobu urz¹dzania i utrzymania zas³on odnie¿nych i pasów przeciwpo-
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¿arowych (Dz. U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476) oraz
Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 20 maja 2000 r. zmieniaj¹cego to
rozporz¹dzenie (Dz.U. Nr 52 z 2000 r. poz. 627).
12.3.Przez projekt podzia³u nieruchomoci rozumie
siê projekt, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia
1997 r., Dz.U. Nr 115, poz. 741 z póniejszymi
zmianami.
12.4.GZWP nr 117 nie posiada³ dokumentacji w zwi¹zku z czym plan wprowadza ustalenia maj¹ce na
celu ochronê jego zasobów: 2.4., 10.2., 10.3.,
10.4., 10.6., 10.7.
12.5.Obszar objêty zmian¹ planu znajduje siê w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi. Funkcjonowanie otuliny reguluj¹ nastêpuj¹ce przepisy prawne:
a) Rozporz¹dzenie Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1998 roku Nr 19, poz. 82),
b) Uchwa³a Nr X/42/81 WRN w S³upsku z dnia
8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
z 1994 r., Nr 31, poz. 185)
12.6.Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary podlegaj¹ce ochronie Wojewódzkiej S³u¿by Ochrony Zabytków.
3. Dla terenu elementarnego KD. 01. D uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu, w liniach rozgraniczaj¹cych
oznaczonych na rysunku planu, na cele ulicy,
placu do zawracania i modernizacjê skrzy¿owañ.
2) ustalenia ekologiczne  2:
Nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
Nie ustala siê.
4) ustalenia formy zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po jednej stronie ulicy.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5:
5.1.Ustala siê strefê OW obserwacji archeologicznej (w rozumieniu planu), obejmuj¹c¹ ca³y teren
elementarny KD. 01. D.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
Nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
Nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
Nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej dwupasowej o prêdkoci projektowej 20 km/
godz.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  10:
Nie ustala siê.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
Nie ustala siê.
12) informacje  12:
12.1.Obszar objêty zmian¹ planu znajduje siê w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi. Funkcjonowanie otuliny reguluj¹ nastêpuj¹ce przepisy prawne:
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a) Rozporz¹dzenie Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1998 roku Nr 19, poz. 82),
b) Uchwa³a Nr X/42/81 WRN w S³upsku z dnia 8
grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z
1994 r. Nr 31, poz. 185).
12.2.Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary podlegaj¹ce ochronie Wojewódzkiej S³u¿by Ochrony Zabytków.
4. Dla terenu elementarnego KD. 02. G uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu, w liniach rozgraniczaj¹cych
oznaczonych na rysunku planu, na cele modernizacji i poszerzenia ulicy 1-go Maja.
2) ustalenia ekologiczne  2:
Nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
Nie ustala siê.
4) ustalenia formy zabudowy  4:
Nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5:
5.1.Ustala siê strefê OW obserwacji archeologicznej (w rozumieniu planu), obejmuj¹c¹ ca³y teren
elementarny KD. 02. G.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
Nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
Nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  8:
Nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  9:
Nie ustala siê.
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  10:
Nie ustala siê.
11) inne ustalenia stanowi¹ce  11:
Nie ustala siê.
12) informacje  12:
12.1.Obszar objêty zmian¹ planu znajduje siê w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina S³upi. Funkcjonowanie otuliny reguluj¹ nastêpuj¹ce przepisy prawne:
a) Rozporz¹dzenie Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1998 r. Nr 19, poz. 82),
b) Uchwa³a Nr X/42/81 WRN w S³upsku z dnia
8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
z 1994 r., Nr 31, poz. 185).
12.2.Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary podlegaj¹ce ochronie Wojewódzkiej S³u¿by Ochrony
Zabytków.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§5
Na obszarze objêtym zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów uchwalonego uchwa³¹ Nr V/42/94
Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 16 grudnia 1994 r. (Dz. U.
Woj. S³upskiego Nr 42 z dnia 16 grudnia 1994 r. poz. 242).

§6
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 obszaru objêtego planem.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta w Bytowie i skierowania
do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§8
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 XLI/318/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznej Obwodnicy Komunikacyjnej Miasta Pruszcz Gdañski.
Na podstawie 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. I 126 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 Dz.U. z 2001 r. Nr 109, poz. 1157, 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 Ekologicznej Obwodnicy Komunikacyjnej
Pruszcza Gdañskiego.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gd. zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXIV/295/
93 z dnia 9 czerwca 1993 r. (Dz. Urz, Woj. Gd. Nr 15 poz. 81
z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszarów objêtych planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
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KD/Ob  tereny urz¹dzeñ komunikacji samochodowej
ZI  tereny zieleni izolacyjnej z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej istniej¹ce
RO  tereny upraw polowych
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
§3

4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Pruszcza Gd. granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.

Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Fragment terenu miasta Pruszcza Gdañska obejmuj¹cy: cz. dzia³ki nr: 20, 19, 17, 16, 9, 14, 21, 10/31, 10/1, 10/
14, 10/30, 10/15, 10/28, 10/21, 11/3, obr. 4, 17, 2/10, 1/3
obr. 8 296, 3/1, 4, 14/cz., 12/1, 12/3, 12/4 obr. 9 i 18/2,
13, 15 powy¿szym planem przeznacza obszar terenów
rolnych pod drogê obwodow¹ pó³nocn¹ miasta Pruszcza Gd.
1. Uwarunkowania szczegó³owe ulica klasy Z 1/2
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  40 m.
szerokoæ pasa zieleni urz¹dzonej 16,5 m po obu stronach drogi w tym od strony po³udniowej drogi przewiduje siê ekran akustyczny, od terenów zabudowy
mieszkaniowej wysokoci ca 4 m.
Dane techniczne drogi obwodowej:
szerokoæ jezdni 7,0 m
szerokoæ chodników 1,5  2,0 m
szerokoæ cie¿ki rowerowej 2,0 m w pasie zieleni
2. Zakres inwestycji:
budowa estakady d³ugoci ca 240 m
budowa kanalizacji deszczowej
budowa owietlenia
przebudowa istniej¹cego uzbrojenia przecinaj¹cego
projektowan¹ obwodow¹
budowa skrzy¿owañ z istniej¹c¹ ulic¹ Kopernika Obroñców Westerplatte i PCK
urz¹dzenia zieleni ulicznej
3. Warunki zagospodarowania w obszarze chronionym
Zachowaæ pe³n¹ ochronê archeologiczn¹ w obszarze
chronionym archeologicznie oznaczonym na rysunku
planu. Prace ziemne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w którym zostan¹ okrelone warunki prowadzenia robót.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiern § 5 pkt 1 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.

§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Pruszcz Gd.,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Pruszcz Gd. zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXIV/295/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 15, poz. 81 z pón. zm.) we fragmentach objêtych
granicami niniejszego planu.
§7

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
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UCHWA£A Nr XXXVIII/348/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Czatkowskiej w
Tczewie.
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 (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz.
1085, Nr 115, poz. 1229) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Miasta po
zasiêgniêciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo  Bud¿etowej Rada Miejska w Tczewie,
uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie o powierzchni 6,4698 ha, obejmuj¹cy w obrêbie 2-gim jednostki ewidencyjnej Tczew dzia³kê nr 3.
§2
1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej w
rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmuj¹ ³¹cznie:
1) ustalenia zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia wynikaj¹ce z rysunku planu w skali 1:4000,
dotycz¹ce:
a) granicy obowi¹zywania niniejszej uchwa³y,
b) granic i oznaczeñ terenów wyodrêbnionych w
planie.
2. Rysunek planu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Dla terenu wyodrêbnionego zgodnie z rysunkiem planu i oznaczonego P-1  ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
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1) a) teren przeznaczony jest dla funkcji: produkcji, przetwórstwa, sk³adu, dystrybucji, zwi¹zanych z infrastruktur¹ lub transportem, rzemios³a, us³ug oraz innych funkcji o zbli¿onym programie do dotychczas
wymienionych;
b) jako funkcje towarzysz¹ce funkcjom objêtym ustaleniem lit. a)  dopuszcza siê funkcje: biurowe,
socjalne, zamieszkania zbiorowego lub s³u¿bowego;
c) dopuszczenie funkcji towarzysz¹cych warunkowane jest spe³nieniem wymogów stawianych im w
odrêbnych przepisach przy uwzglêdnieniu uci¹¿liwoci wywo³ywanych przez inne funkcje dopuszczone planem;
2) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wymaga siê, aby uci¹¿liwoci wynikaj¹ce ze sposobu korzystania z dzia³ki budowlanej analizowane na jej granicach  odpowiada³y parametrom
w³aciwym terenom przemys³u nieuci¹¿liwego lub
by³y korzystniejsze;
b) obiekty budowlane o przes³aniaj¹cej wysokoci
ponad 20 m (liczonej od naturalnego poziomu
terenu)  wymagaj¹, z tytu³u ochrony panoramy
miasta  akceptacji w³aciwych s³u¿b ochrony
konserwatorskiej;
c) obowi¹zuje powiadomienie Dowództwa Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej o rozpoczêciu realizacji obiektów budowlanych o wysokoci ponad 50 m (liczonej od naturalnego poziomu terenu do najwy¿szego elementu obiektu) wraz z podaniem wspó³rzêdnych lokalizacji i rzêdnych wysokoci;
d) wymagania stawiane obiektom budowlanym z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, ochrony ludnoci i spraw obronnych okrel¹ w³aciwe s³u¿by w
odniesieniu do konkretnych zamierzeñ inwestycyjnych, w granicach dopuszczonych odrêbnymi
przepisami;
3) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane:
a) wydzielenia dróg dojazdowych dodatkowych wobec
ulic wyodrêbnionych w planie s¹ dopuszczalne w
sytuacji, gdy drogi dojazdowe zapewniaj¹ dojazd do
dzia³ek budowlanych nie przylegaj¹cych do ulic wyodrêbnionych w planie lub drogi dojazdowe wynikaj¹ z potrzeb konkretnych zamierzeñ inwestycyjnych;
b) wydzielenie dróg dojazdowych okrelonych w ustaleniu lit. a)  nie mo¿e byæ sprzeczne z wymogami z
zakresu infrastruktury: realizacyjnymi, eksploatacyjnymi (w tym z wymogiem zapewnienia dostêpu), itp.;
c) do wydzielonych dróg dojazdowych okrelonych w
ustaleniu lit. a)  nie stosuje siê ustaleñ niniejszego
ust. 1 z wyj¹tkiem ustaleñ pkt 3;
4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obowi¹zuje przy³¹czenie do infrastruktury sieciowej:
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej;
b) wymaga siê, aby zastosowane systemy odprowadzania wód deszczowych i melioracji gwarantowa³y ochronne odprowadzanych wód przed zanieczyszczeniami wynikaj¹cymi ze sposobu korzystania z
dzia³ki budowlanej;
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c) w przypadku stosowania indywidualnych róde³
ciep³a lub energii elektrycznej  musz¹ byæ one
nie emisyjne lub niskoemisyjne;
d) dojazd do dzia³ki budowlanej zapewniæ bezporednio z ulic wyodrêbnionych w planie lub dróg
dojazdowych wydzielonych zgodnie z ustaleniami pkt 3);
e) miejsca parkingowe, miejsca postojowe dla pojazdów oczekuj¹cych na wjazd lub wyjazd, przestrzenie manewrowe, itp., konieczne dla prawid³owego korzystania z dzia³ki budowlanej  zapewniæ nale¿y w jej granicach;
5) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu  nie wprowadza siê w tym
zakresie ustaleñ innych ni¿ wynikaj¹ce z wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
6) tereny, na których przewiduje siê stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania
cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych 
nie wyznacza siê takich terenów;
7) stawka procentowa  ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego.
3. Dla terenu infrastruktury wyodrêbnionego zgodnie z
rysunkiem planu i oznaczonego T-1  ustalenia planu
s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren przeznaczony jest dla funkcji infrastruktury;
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  wg rysunku planu;
3) warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz wydzieleñ nieruchomoci gruntowych:
a) dopuszcza siê wydzielenie nieruchomoci w granicach innych ni¿ wynika to z granic terenu wyodrêbnionego na rysunku planu;
b) dopuszcza siê w³¹cznie w obszar dzia³ki budowlanej terenu wyodrêbnionego na rysunku planu
lub jego fragmentu; dla w³¹czonego obszaru zastosowanie maja ustalenia dzia³ki budowlanej, do
której zosta³ w³¹czony;
c) podzia³y wynikaj¹ce z ustaleñ lit.: a), b)  nie mog¹
byæ sprzeczne z wymogami z zakresu infrastruktury: realizacyjnymi, eksploatacyjnymi (w tym z
wymogiem zapewnienia dostêpu), itp.;
4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu  dopuszcza siê stosowanie rozwi¹zañ przejciowych i etapowych;
5) stawka procentowa  ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego.
4. Dla terenu transportu kolejowego wyodrêbnionego
zgodnie z rysunkiem planu i oznaczonego K-1  ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren przeznaczony jest dla funkcji transportu kolejowego, tj. fragmentu projektowanej Centralnej Magistrali Kolejowej Gdañsk  Warszawa; granice terenu uwzglêdniaj¹ pas o szerokoci 20 m, w którym
zarz¹d kolei mo¿e wykonywaæ roboty ziemne oraz
roboty budowlane zwi¹zane z prowadzeniem ruchu
kolejowego oraz utrzymaniem linii kolejowej, nie
wywo³uj¹c tym samym ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów wyodrêbnionych zgodnie z rysunkiem planu i oznaczonych: P-1 i T-1;
2) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dza-
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nia i u¿ytkowania terenu  do czasu przeznaczenia
przedmiotowego terenu dla funkcji okrelonych w ustaleniu pkt 1)  dopuszcza siê zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu wg ustaleñ ust. 1: pkt 1)
÷ 4) i pkt 6);
3) stawka procentowa  ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹
naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y wraz z
dokumentacj¹ planistyczn¹ Pomorskiemu Urzêdowi
Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu oceny zgodnoci
z prawem oraz skierowania uchwa³y do og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Tczewie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i wydawania na wniosek zainteresowanych wyrysów i wypisów z tego planu na zasadach okrelonych w art. 29 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 704, z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780 oraz z 1998r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001r. Nr
111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Lichnowy
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwa³e Nr XXXI/7/2001 Rady Gminy Lichnowy z
dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002
i zwolnieñ w tym podatku zmienia siê § 3, który otrzymuje brzmienie:
§ 3
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
rodki transportowe bêd¹ce w posiadaniu zak³adów i jednostek bud¿etowych finansowanych z bud¿etu gminy, a
s³u¿¹ce do zaopatrzenia placówek owiatowych.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

§5
We fragmencie objêtym granicami obowi¹zywania niniejszej uchwa³y traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VII/41/94 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
1 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 32 z dnia 2 grudnia
1994 r., poz. 169).
§6
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 w Tczewie
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XXXII/96/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na rok
2002 i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) 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 i Nr 101, poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 86, z
1994r. Nr 123, poz. 600, z 1996r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,

272
UCHWA£A Nr XXXVI/181/2001
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Nowodworskim.
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578 z pón. zm.), art. 5 ust. 5a
i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz
art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku  przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r.
Nr 12 poz. 96 z pón. zm.), uchwala siê:
§1
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, na terenie Powiatu Nowodworskiego rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ od 1 wrzenia 2002 roku, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Nowodworskiego.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/173/2001 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 29 padziernika 2001 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 wrzenia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowodworskiego
M. Molski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVI/181/2001
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.
SIEÆ PUBLICZNYCH SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM
od 1 wrzenia 2002 roku

L.p.

Nazwa szko³y  siedziba

Organ prowadz¹cy

Nowe typy szkó³

1.

Zespó³ Szkó³
w Nowym Dworze
Gdañskim
ul. Warszawska 54

Powiat
nowodworski

Liceum
Ogólnokszta³c¹ce
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szko³a
Zawodowa

2.

Zespó³ Szkó³ nr 2
w Nowym Dworze
Gdañskim
ul. 3 Maja 3

Powiat
nowodworski

Liceum
Ogólnokszta³c¹ce
Liceum Profilowane

3.

Specjalny Orodek
Szkolno –
Wychowawczy
w Nowym Dworze
Gdañskim
ul. Warszawska 52

Powiat
nowodworski

Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Specjalna
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§3

UCHWA£A Nr XXXIV/244/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Zarz¹d Gminy winien co najmniej raz na rok przedk³adaæ informacjê o stanie mieszkaniowym zasobu gminy.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.

Wnioski osób, z którymi ma byæ zawarta umowa najmu lokalu mieszkaniowego winny byæ opiniowane przez
Zarz¹d Gminy.
§5

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy w Ryjewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Mieszkaniowy zasób gminy nie obejmuje lokali, których w³asnoæ zosta³a wyodrêbniona na rzecz osób
trzecich.
§2
Jednostki organizacyjne lub inne osoby sprawuj¹ce na
mocy odrêbnych przepisów zarz¹d mieszkaniowym zasobem gminy winny dokonaæ starañ aby stan techniczny
administrowanych budynków mieszkalnych by³ na co
najmniej dostatecznym poziomie.

§4

1. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowi¹cym mieszkaniowy zasób gminy przys³uguje osobom, które:
1) uprawnione s¹ do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy,
2) uzyska³y w trybie odrêbnych przepisów pozwolenie na nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê
pomieszczeñ niemieszkalnych na cele mieszkalne
w obiektach budowlanych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
2. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy mog¹
byæ równie¿ wynajmowane osobom pozostaj¹cym w
trudnych warunkach mieszkaniowych i osi¹gaj¹cych
dochód nie wy¿szy ni¿ 30% najni¿ej emerytury w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku.
3. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy mog¹
byæ równie¿ wynajmowane najemcom, którzy zajmuj¹

Poz. 273, 274
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lokal o wiêkszej powierzchni i wnosz¹ o zamianê na
lokal mniejszy.
§6
Zarz¹dcy budynków wyznacz¹ z mieszkaniowego zasobu gminy lokale, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne oraz za³o¿¹ ich ewidencjê.
§7
Pierwszeñstwo do wynajêcia lokalu socjalnego przys³uguje osobom zgodnie z art. 14 ust. 4 pkt 1- 6 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).
§8
Traci moc uchwa³a Nr IX/47/95 Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny
byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

983 i Nr 160, poz. 1058 oraz 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) Rada Gminy w Ryjewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez so³tysów oraz ich wspó³ma³¿onków.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów od pobranej nale¿noci przez
inkasenta zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê termin p³atnoci dla inkasentów na dwa dni
nastêpuj¹ce po dniu, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego wp³ata podatku powinna nast¹piæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§9

§3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie gminy.

Traci moc uchwa³a Nr XIV/88/95 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa nale¿noci pieniê¿nych pobieranych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, okrelenia inkasentów oraz wysokoci ich wynagrodzenia.

§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Ryjewie.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z pocz¹tkiem nastêpnego miesi¹ca.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr XXXIV/249/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (j.tt: Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z
1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz.
681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 66 ust. 9 ustawy z
dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr
56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268), art. 6
ust. 9 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym wynagrodzenie za inkaso okrelone t¹ uchwa³¹ dotyczy zobowi¹zañ podatkowych pobieranych pocz¹wszy od roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/249/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
STAWKI
wynagrodzenia prowizyjnego dla so³tysów za inkaso:
 podatku rolnego
 podatku lenego
 podatku od nieruchomoci
 podatku od posiadania psów
1. Borowy M³yn  7,2%
2. Benowo  2,9%
3. Barcice  2,6%
4. Jarzêbina  2,9%
5. Ja³owiec  3,8%
6. M¹towskie Pastwiska  2,8%
7. Rudniki  2,9%
8. Ryjewo  1,8%
9. Straszewo  2,8%
10. Pu³kowice  3,0%
11. Trzciano  2,8%
12. Watkowice  7,2%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXIV/245/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na
lata 2002-2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art.7
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz
stosownie do treci art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 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) Rada Gminy w Ryjewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Ryjewie uchwala Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2002  2006 w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Ryjewie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy Ryjewo, przy czym jej
postanowienia dotycz¹ lat 2002  2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/245/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY RYJEWO
NA LATA 2002  2006
§1
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2002  2006 zwany w
dalszej treci Programem ma za zadanie stworzyæ podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryjewo oraz ustaliæ strategiê dzia³ania w³adz
samorz¹dowych w zakresie szeroko pojêtej polityki mieszkaniowej, która tworzy warunki dla zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej.
§2
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym

Poz. 275

Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2002  2006 opracowany jest na piêæ wy¿ej wymienionych lat i obejmuje poni¿ej wymienione elementy, a mianowicie:
1) Projektowana na lata 2002  2006 wielkoæ zasobów
mieszkaniowych i ich stan techniczny przedstawia
siê nastêpuj¹co:
a) Aktualna liczba lokali mieszkalnych nale¿¹cych do
zasobu Gminy Ryjewo wynosi 19 lokali mieszkalnych, przy czym sporód nich:
7 lokali mieszkalnych po³o¿onych jest w budynkach
w miejscowoci Ryjewo, a 12 lokali mieszkalnych
po³o¿onych jest w budynkach usytuowanych na terenie gminy,
lokale, których najem zwi¹zany jest ze stosunkiem
pracy  7.
b) Stan techniczny lokali mieszkalnych:
3 lokale mieszkalne posiadaj¹ stan techniczny dobry
5 lokali mieszkalnych wymaga remontu kapitalnego
11 lokali mieszkalnych wymaga remontów bie¿¹cych
c) Plan remontów i modernizacji ³¹cz¹cy siê ze stanem
technicznym budynków i lokali jest nastêpuj¹cy:
2002  2006 rok  stopniowa realizacja w ka¿dym
roku  zale¿na od posiadanych rodków finansowych
 naprawa pokryæ dachowych, naprawa rynien i rur
spustowych, naprawa instalacji elektrycznej, czêciowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, odnowa
elewacji budynków.
Lata 2002  2006 planuje siê przeprowadziæ remonty ³¹cznie  w 8 budynkach mieszkalnych.
2) Sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach 2002- 2006 
³¹cznie 12 lokali
Rok 2002  6 lokali mieszkalnych
Rok 2003  2 lokale mieszkalne
Rok 2004  2 lokale mieszkalne
Rok 2005  2 lokale mieszkalne
3) Planowane wydzielenie lokali socjalnych w latach 20022006; z posiadanego aktualnie zasobu mieszkaniowego planuje siê wydzieliæ lokale socjalne (w przypadku
opró¿nienia w/w lokali przez dotychczasowych najemców).
4) Zasady polityki czynszowej opieraæ siê bêd¹ o ni¿ej
wymienione kryteria:
a) Stawka czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni
lokalu dotyczy lokali o wysokim standardzie wyposa¿onych w:
 ogrzewane energi¹ ciepln¹ dostarczan¹ z kot³owni,
 ciep³a woda,
 instalacja wodoci¹gowa i kanalizacyjna lokalna
 ³azienka i w.c.
b) Ustala siê dwie strefy:
 I strefa  obejmuj¹ca miejscowoæ Ryjewo
 II strefa  obejmuj¹ca miejscowoci gminy poza
Ryjewem.
c) czynniki obni¿aj¹ce stawkê czynszu za lokale mieszkalne,
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Obni¿ki z tytu³u
% obni¿ki w stosunku do stawki czynszu
I. STREFA druga (obejmuj¹ca miejscowoci poza Ryjewem)  10
II. Wyposa¿enie mieszkania w urz¹dzenia:
- lokal jest bez ciep³ej wody  10
- lokal ogrzewany jest CO lub piecem (ogrzewanie eta¿owe)  20
- lokal bez w.c lub ³azienki  25
- lokal bez w.c i ³azienki  30
- lokal bez kanalizacji – 35
- lokal bez instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej  40
1) Niekorzystne usytuowanie :
– budynku (oddalenie od komunikacji ,budynek usytuowany w strefie ochronnej – 5
– lokalu w budynku (kuchnia bez owietlenia naturalnego, wspólne u¿ytkowanie
czêci lokalu  5
IV.
Stan techniczny budynku
– budynek o du¿ym stopniu zniszczenia (przeznaczony do remontu kapitalnego)  10
d) czynsz regulowany mo¿e byæ ustalony na okres, co
najmniej 1 roku, za podwy¿ka czynszu nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 10%,
e) lokale i budynki wchodz¹ce w sk³ad zasobu mieszkaniowego s¹ zarz¹dzane przez Gminê i Zak³ad Bud¿etowy Pomezania.
5) ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej w
kolejnych latach Wieloletniego Programu bêd¹ rodki
pieniê¿ne przewidziane w bud¿etach gminy Ryjewo
uchwalonych na lata 2002  2006.
6) Wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na koszty bie¿¹ce eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty zarz¹du oraz wydatki inwestycyjne planowane
s¹ w sposób nastêpuj¹cy:
Rok 2002
koszty bie¿¹cej eksploatacji  2500 z³
koszty remontów  4000 z³
koszty zarz¹du  2000 z³
Planowane wydatki inwestycyjne:
Rok 2003  20.000 z³, Rok 2004  15.000 z³,
Rok 2005  15.000 z³, Rok 2006  20.000 z³.
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UCHWA£A Nr XXIII/32/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art.7 ust. 2, art.12 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4, art.14, art.15, art.18 i art.19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z
1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149
poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z1998 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 125,
poz. 1375) art.18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art.41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. zU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1
W uchwale Nr XXI/20/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia
13 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych zmienionej uchwa³¹ Nr XXII/27/01 Rady Gminy w
Bobowie z dnia 06 grudnia 2001 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê
w sprawie podatków i op³at lokalnych w § 7 ust. 1 skrela
siê literê b i d.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Berent
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UCHWA£A Nr 195/XXXIV/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 litera d, e oraz pkt
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z
2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, Nr
119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 46, poz. 499) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach
publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zmianami) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (j.t. Dz. U. z
1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody w bud¿ecie gminy w wysokoci:
8.269.149 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w tym:
1) dochody z podatków i op³at
2.021.400 z³
2) udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
636.447 z³
3) wp³ywy z jednostek bud¿etowych
427.800 z³
4) dochody z maj¹tku gminy
76.100 z³
5) pozosta³e dochody w³asne
229.738 z³
6) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone
i powierzone gminie
948.111 z³
7) subwencja ogólna
3.929.553 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1 oraz 1/1 do uchwa³y*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci:
7.514.949 z³
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne
3.629.596 z³
 dotacje dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej
73.040 z³
 wydatki inwestycyjne
730.000 z³
 pozosta³e wydatki
3.082.313 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawieraj¹ za³¹czniki Nr 2 i 3
do uchwa³y*.
§3
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 50.000 z³.
§4
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y*.
§5
Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji w
2002 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 931.180 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y*.
§7
Przyjmuje siê do wiadomoci przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabud¿etowej, w tym:
1) przychody w kwocie
 2.382.980 z³
w tym dotacje z bud¿etu
 73.040 z³
2) wydatki w kwocie
 2.158.146 z³
w tym wp³aty do bud¿etu
 372.800 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y*.
§8
Nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie 754.200 z³ zostanie
przeznaczona na sp³atê po¿yczek, finansowanie deficytu
i rozdysponowanie nadwy¿ki przedstawia za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y*.
§9
Ustala siê plan finansowy rodków specjalnych, w tym:

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.
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1) przychody w kwocie
 121.500 z³
2) wydatki w kwocie
 121.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y*.
§ 10
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu w wysokoci 65.000 z³ oraz
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
wysokoci 65.000 z³.
§ 11
Uchwala siê dotacjê dla podmiotów nie powi¹zanych
z bud¿etem gminy na realizacjê zadañ w³asnych gminy w
wysokoci 126.500 z³ z tego na:
 zadania z zakresu kultury fizycznej
 50.000 z³
 zadania z zakresu dzia³alnoci biblioteki  76.500 z³
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u;
2) przekazania uprawnieñ do dokonywania zmian w bud¿ecie w zakresie przeniesienia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy;
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
jednostki samorz¹du terytorialnego do wysokoci
100.000 z³.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski
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UCHWA£A Nr 115/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) oraz
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.)
Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

* Za³¹cznika Nr 9 nie publikuje siê.
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§1

§8

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci we w³adaniu Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miastku w
zakresie budynków lub ich czêci, w których znajduj¹ siê lokale mieszkalne b¹d pomieszczenia cile zwi¹zane z lokalem mieszkalnym stanowi¹ce
czêæ przynale¿n¹ do mieszkania,
2) pomieszczenia gospodarcze bêd¹ce w posiadaniu
rencistów i emerytów a wykorzystywane wy³¹cznie
na potrzeby w³asne z wyj¹tkiem gara¿y.
2. Warunki zwolnieñ okrelone w ust. 1 pkt 2 s¹ nastêpuj¹ce:
1) posiadanie budynków gospodarczych i korzystanie
z nich dla w³asnych potrzeb (z wyj¹tkiem dzia³alnoci pozarolniczej).
3. Emeryci i rencici, którzy przekazali gospodarstwa w
zamian za rentê za posiadane grunty bêd¹ p³aciæ podatek rolny w wysokoci stawek przewidzianych dla
podatku rolnego.

Ulgê w podatku od nieruchomoci ustala siê w zale¿noci od kwoty nale¿nego podatku wnoszonego rocznie
oraz liczby dodatkowo zatrudnionych osób w pe³nym wymiarze czasu pracy:
do 100.000,00 z³ powy¿ej 100.000,00 z³
na pierwsze
5 osób
20%
10%
(w tym na ka¿d¹ osobê 4%/w tym na ka¿d¹ osobê 2%
od 6 do 10 osób
25%
12%
powy¿ej 10 osób
30%
15%

§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na okres 12
miesiêcy:
1) osoby, które w okresie od 1 stycznia 2002 r. rozpoczn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomoci wynajêtych lub wydzier¿awionych innym podmiotom gospodarczym,
2) rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ bezrobotnych, którzy
byli zarejestrowani w Powiatowym Urzêdzie Pracy,
niezale¿nie od tego, czy podejm¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ po raz pierwszy.
§3
Udziela siê ulgi w podatku od nieruchomoci na zasadach okrelonych w § § 4-11 nieruchomoci lub ich czêci, na których dokonano inwestycji powoduj¹cych powstanie nowych miejsc pracy. Ulga nie dotyczy zwiêkszenia zatrudnienia zwi¹zanego z dzia³alnoci¹ handlow¹.
§4
Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a wzrost zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu pracy w stosunku
do redniego zatrudnienia z okresu 6 miesiêcy przed oddaniem inwestycji. Przy zatrudnieniu uprawniaj¹cego do
zwolnienia od podatku uwzglêdnia siê tylko pracowników zamieszka³ych na terenie Miasta i Gminy Miastko.
§5
Poziom zwiêkszonego zatrudnienia musi byæ utrzymany przez 12 miesiêcy.
§6
W przypadku nie dotrzymania warunku okrelonego
§ 5 pracodawca p³aci podatek obowi¹zuj¹cy za dany
okres ustalony uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko bez
odsetek.
§7
Z ulgi nie mog¹ korzystaæ przedsiêbiorcy, którzy zalegaj¹ z nale¿nymi podatkami, op³atami wobec Gminy.

§9
Przedsiêbiorca sk³ada wniosek do Zarz¹du Miasta i
Gminy w sprawie udzielania zwolnieñ od podatku w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§ 10
W przypadku niedotrzymania warunków zwolnienia lub
podania nieprawdziwych danych we wniosku, podatnik
obowi¹zany jest do uiszczenia podatku bêd¹cego przedmiotem ulgi wraz z odsetkami jak za zaleg³oci podatkowe, naliczonymi od ustawowych terminów p³atnoci podatku.
§ 11
Zarz¹d Miasta i Gminy sk³ada pó³roczne sprawozdanie z wykonania niniejszej uchwa³y wraz z jej skutkami
dla bud¿etu gminy do 31 marca i 31 wrzenia ka¿dego
roku.
§ 12
Traci moc uchwa³a Nr 132/XXXI/96 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 30 grudnia 1996 r.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§ 15
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr XXX/245/2001
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie op³at lokalnych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 i art. 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;
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z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
780, Nr 143 poz. 946; 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 oraz z 2001 r. Nr 111
poz. 1197), 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) art. 18 ust. 2 pkt
8 i 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), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr
111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 14 poz. 124), art. 88b i 88d
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178; z 2000 r., Nr 86 poz.
958, Nr 114 poz. 1193; z 2001 r. Nr 67 poz. 679, Nr 49 poz.
509, Nr 102 poz. 1115) Rada Miejska w Czarnej Wodzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej:
1) dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 100,00 z³,
2) od zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 50,00 z³,
3) wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 80,00 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), art. 3 i 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 150,
poz. 983 z pón. zm.), art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31
stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska
(t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada
Miejska w Czarnej Wodzie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok w
wysokoci 4.303.857,00 z³, zgodnie z Za³. Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 4.698.107,00 z³, zgodnie z Za³. Nr 2* do niniejszej
uchwa³y, w tym na realizacjê zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej 318.625,00z³.
§3
Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru na 2002 rok, zgodnie z Za³. Nr 3* do
niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego na 2002 rok, zgodnie z Za³. Nr 4* do niniejszej
Uchwa³y.
§5
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na
2002 rok, zgodnie z Za³. Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§6
Uchwala siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych i gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z Za³.
Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§7
Uchwala siê prognozê d³ugu publicznego, zgodnie z
Za³. Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§8
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, zgodnie
z Za³. Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
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§9

UCHWA£A Nr XXX/250/01
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, zgodnie z Za³. Nr 9*
do niniejszej uchwa³y.

w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 lit. D i pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46,
poz. 499), art. 109, 112, 116, 124, 128 i 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

§ 10
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 23.200,00 z³.
§ 11
Ustala siê wydatki na realizacjê inwestycji wieloletnich
zgodnie z Za³. Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nie
publikuje siê.
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§ 12

Ustala siê kwotê dotacji przedmiotowej dla MZGKiM
w wys. 6.000,00 z³ z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku komunalnego przy Dworcowej 10.
§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
1) dokonywania przeniesieñ planu wydatków pomiêdzy
paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
2) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.
§ 14
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania po¿yczek i
kredytów w wybranych przez siebie bankach na finansowanie wydatków w ci¹gu roku bud¿etowego do wysokoci 200.000,00 z³ (s³ownie dwiecie tysiêcy z³otych).
§ 15
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do lokowania wolnych
rodków finansowych w innych bankach w zale¿noci od
zmieniaj¹cych siê warunków.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka
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UCHWA£A Nr XV/179/01
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d,e, pkt 10,art.
51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997r. 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 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.
1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) oraz art. 109, art. 116
ust. 4, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 9.730.342 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 10.398.334 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§2
Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4*.
§3
Ustala siê plan przychodów w kwocie 5.000 z³ i wydatków w kwocie 29.103 z³ Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 5*.
§4
Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych na 2002 rok w
wysokoci 1.313.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§5
Przyjmuje siê wieloletnie programy inwestycyjne na
lata 2002-2004 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§6
Przyjmuje siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8*.
§7
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci do 1% wydatków bud¿etu gminy w kwocie 20.000 z³.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³u,
2) zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 500.000 z³,
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
500.000 z³, a w przypadku robót remontowych i inwestycyjnych do kwoty 1.000.000 z³,
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.
§9
Ustala siê Komisjê Gospodarcz¹ i Rozwoju Gminy jako
w³aciw¹ do opiniowania zmian w bud¿ecie dokonywanych przez Zarz¹d.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XXIX/161/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie Bud¿etu Gminy Skórcz na rok 2002.
* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art. 51 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z
2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, Nr
119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 46, poz. 499) art. 109, art. 116, art. 124,
art. 128 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 ze zm.), art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983),
ze zmianami, Rada Gminy Skórcz uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody GMINY SKÓRCZ na rok 2002 w
wysokoci 5.253.824,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki GMINY SKÓRCZ na rok 2002 w wysokoci 5.694.108,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
3. ród³em pokrycia deficytu bud¿etu GMINY SKÓRCZ
w kwocie 440.284,00 z³ jest:
 nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych w kwocie
309.000,00 z³
 kredyt lub po¿yczka w kwocie
131.284,00 z³
zgodnie z za³. Nr 2*.
§2
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Poz. 282
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Dochody okrelone w § 1 obejmuj¹:
Subwencjê ogóln¹ w wysokoci
2.940.265,00 z³
w tym:
 czêæ podstawowa subwencji ogólnej w wysokoci
714.377,00 z³
 czêæ owiatowa subwencji ogólnej w wysokoci
1.975.696,00 z³
 czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej:
 w zakresie kwoty rekompensuj¹cej dochody utracone z czêciow¹ likwidacj¹ podatku od rodków
transportowych w wysokoci 170.192,00 z³
 w zakresie kwoty rekompensuj¹cej dochody utracone z tytu³u zastosowania ulg i zwolnieñ ustawowych w podatku rolnym i lenym w wysokoci
80.000,00 z³
Dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej i inne zadania zlecone gminom w wysokoci
502.775,00 z³
Dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ bie¿¹cych na podstawie porozumieñ miedzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego w wysokoci
8.447,00 z³
Dotacje celow¹ na realizacjê zadañ bie¿¹cych na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
w wysokoci
2.000,00 z³
Dotacjê celow¹ na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿. gmin w wysokoci
90.000,00 z³
Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci
38.000,00 z³
§3

zywania problemów alkoholowych w wysokoci
38.000,00 z³.
§4
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych gminom w wysokoci 502.775,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§5
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ miedzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w
wysokoci 8.447,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki bud¿etowe zwi¹zane z
realizacj¹ zadañ bie¿¹cych na podstawie umów lub porozumieñ z organami administracji rz¹dowej w wysokoci 2.000,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000,00 z³.
§8
Zatwierdza siê wydatki zadañ rzeczowych w zakresie
inwestycji w wysokoci 934.600,00 z³ wyszczególnione
w za³¹czniku Nr 7*.
§9
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycji zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do podjêcia zobowi¹zania w roku 2002 na rok 2003 i 2004 na inwestycje ujête w
wieloletnich programach inwestycyjnych w kwotach i
zakresie wyszczególnionych w za³¹czniku Nr 8*.
§ 11
Zatwierdza siê plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§ 12
Ustala siê wyodrêbnione rodki dla so³ectw w ramach
bud¿etu Gminy w wysokoci 16.650,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etowych z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miedzy dzia³ami.
§ 14
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów i
po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy do kwoty 250.000,- z³.
§ 15

Wydatki okrelone w § 1 obejmuj¹ wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹-

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gniêcia kredytu
lub po¿yczki d³ugoterminowej do kwoty 131.284,- z³.
Warunki podjêcia i sp³aty okreli odrêbna uchwa³a Rady
Gminy.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

Poz. 282, 283
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§ 16

Ustala siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 11*.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002.
§ 18
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski
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UCHWA£A Nr 1/426/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 23 stycznia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499),
zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy Nr 80/140/99 z dnia 29
wrzenia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów
informacyjnych do projektu bud¿etu, art. 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w tym:
1) dotacje dla zak³adów bud¿etowych 374.353,00 z³
2) dotacje dla instytucji kultury
285.000,00 z³
3) wydatki na finansowanie inwestycji 1.130.600,00 z³
4) dotacje dla niepublicznego przedszkola 103.016,00 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* do
uchwa³y bud¿etowej.
§3
Bud¿et zamyka siê deficytem w wysokoci
1.353.931,00 z³.
§4
Ustala siê rozchody bud¿etu gminy w wysokoci
200.000,00 z³; szczegó³owy podzia³ rozchodów zawiera
za³¹cznik nr 2* A do uchwa³y bud¿etowej.
§5
ród³em pokrycia deficytu bud¿etu gminy, o którym mowa w § 3 oraz rozchodów w kwocie 200.000,00 z³
jest kredyt bankowy d³ugoterminowy w wysokoci
1.553.931,00 z³.
§6
Ustala siê przychody i wydatki jednostek gospodarki
pozabud¿etowej, w tym:
1) przychody w wysokoci
1.340.501,00
w tym dotacje z bud¿etu gminy
374.353,00
2) wydatki w wysokoci
1.281.533,00
Zestawienie przychodów i wydatków gospodarki pozabud¿etowej  Zak³adu Us³ug Publicznych i przedszkoli
 zawiera za³¹cznik nr 3* do uchwa³y bud¿etowej.
Wykaz dotacji dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej, tj.:
a) dla Przedszkoli  zawiera za³¹cznik nr 4* do uchwa³y
bud¿etowej,
b) dla ZUP  zawiera za³¹cznik nr 5* do uchwa³y bud¿etowej.

§1

§7

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
12.127.389,00 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
2.590.629,00 z³
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
728.979,00 z³
3) dochody komunalnych jednostek bud¿etowych
12.000,00 z³
4) wp³aty jednostek gospodarki pozabud¿etowej
5) dochody z maj¹tku gminy
286.555,00 z³
6) pozosta³e dochody w³asne
123.577,00 z³
7) dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone
gminie z zakresu administracji rz¹dowej
1.267.025,00 z³
8) subwencja z bud¿etu pañstwa
7.118.624,00 z³
w tym subwencja na zadania owiatowe:
5.631.511,00 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 1* do uchwa³y bud¿etowej.

Plan dochodów i wydatków zadañ zleconych gminie
przez administracjê rz¹dow¹ zawiera za³¹cznik nr 6* do
uchwa³y bud¿etowej.

§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
13.481.320,00 z³
* Za³¹czników Nr 1, 11 nie publikuje siê.

§8
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury stanowi za³¹cznik nr 7* do uchwa³y bud¿etowej.
§9
Ustala siê rezerwy bud¿etowe ogó³em w wysokoci
531.112,00 z³
w tym:
1) rezerwa ogólna w wysokoci do 1% wydatków bud¿etu gminy
100.000,00 z³,
2) rezerwa na inwestycje
431.112,00 z³.
§ 10
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2002 zawiera za³¹cznik nr 8* do uchwa³y bud¿etowej. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zawiera za³¹cznik nr 9* do uchwa³y bud¿etowej.
* Za³¹czników Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 283, 284
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§ 11

284

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi za³¹cznik nr 10* do uchwa³y bud¿etowej.

UCHWA£A Nr XXXVII/184/2002
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2002 r.

§ 12
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cznik nr 11* do
uchwa³y bud¿etowej.
§ 13
Plan dochodów z tytu³u wydawanych zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu oraz wydatków Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
stanowi za³¹cznik nr 12* do uchwa³y bud¿etowej.
§ 14
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
2. Dysponowania rezerwami okrelonymi w § 9 uchwa³y
bud¿etowej, które zosta³y utworzone na mocy art. 116
ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
3. Zaci¹gania krótkoterminowych kredytów (po¿yczek) na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy do kwoty 600.000,00 z³.
4. Samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
600.000,00 z³ w roku bud¿etowym oraz do sp³aty zobowi¹zañ gminy.
5. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych na
finansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w
planowanych dochodach gminy do wysokoci
600.000,00 z³.
6. Deponowania rodków finansowych gminy w formie
lokat krótkoterminowych na rachunkach bankowych.
7. Przekazywania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy paragrafami, z wyj¹tkiem wynagrodzeñ
i inwestycji.
§ 15
1. W terminie 21 dni po uchwaleniu bud¿etu Zarz¹d Gminy opracuje uk³ad wykonawczy bud¿etu.
2. W w/w terminie Zarz¹d przeka¿e informacje jednostkom organizacyjnym gminy o kwotach wynikaj¹cych
z zatwierdzonego uk³adu wykonawczego bud¿etu.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 17
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy.

w sprawie zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Nowodworski.
Na podstawie art. 33 k ust. 7 Ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.
1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885,
Nr 90, poz. 1001, oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 238) oraz art. 12 pkt 11 w zwi¹zku z art. 40 ust 2 pkt
4 i art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z
pón. zm.) i § 9 pkt 11 statutu Powiatu Nowodworskiego,
uchwala siê:
§1
Pe³n¹ odp³atnoæ za pobyt dziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej w wysokoci bie¿¹cego miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w danym roku, ponosz¹
osoby zobowi¹zane do alimentacji w przypadku gdy dochód przypadaj¹cy na jednego cz³onka w rodzinie przekracza kwotê okrelon¹ w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§2
Ustala siê procentow¹ wysokoæ odp³atnoci za pobyt wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Sztutowie wg zasad okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§3
W przypadkach losowych na umotywowany wniosek
osób zobowi¹zanych do odp³atnoci, starosta mo¿e jednorazowo lub na czas okrelony ustaliæ odp³atnoæ ni¿sz¹ jak w § 1 i § 2 lub zwolniæ z odp³atnoci.
§4
Starosta ustali zasady obliczania miesiêcznego bie¿¹cego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuñczowychowawczej prowadzonej przez Powiat Nowodworski
na dany rok bud¿etowy.
§5
Ustalone wysokoci odp³atnoci nie dotycz¹ wychowanków umieszczonych w orodku na podstawie postanowienia s¹du, dla których s¹d okreli³ nale¿noæ za pobyt w placówce lub umieszczenie na koszt Skarbu Pañstwa.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Starocie Powiatu.

§ 18

§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
* Za³¹czników Nr 10, 11, 12 nie publikuje siê.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowodworskiego
H.J. Pszczoliñski
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Za³¹cznik Nr 1

Dochód przypadaj¹cy na jednego
cz³onka rodziny w z³otych netto
0  do kryterium na drug¹ osobê w rodzinie
wg ustawy o pomocy spo³ecznej

% naliczania odp³atnoci
od pe³nej wysokoci odp³atnoci
0%

346 z³  400 z³

10%

401 z³  450 z³

15%

451 z³  500 z³

20%

501 z³  550 z³

25%

551 z³  600 z³

28%

601 z³  650 z³

30%

651 z³  700 z³

35%

701 z³  750 z³

38%

751 z³  800 z³

40%

801 z³  900 z³

50%

285

286

UCHWA£A Nr XLII/1/02
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2002 r.

UCHWA£A Nr XLII/2/02
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/2/97 Rady Gminy
Puck z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia warunków wiadczenia i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia stawek
podatku od rodków transportowych na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 18 ust. 3 i art. 34 ust. 5 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z
1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm.) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale z dnia 28 lutego 1997 r. Nr XXX/2/1997
zmienia siê:
W § 1 ustala siê odp³atnoæ za 1 godzinê us³ugi w
wysokoci 6 z³.
W § 2 ustala siê wynagrodzenie dla osób wiadcz¹cych us³ugi opiekuñcze na umowê zlecenie na kwotê 5 z³
za godzinê.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2002 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

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) 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 i Nr 101, poz. 444,z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada
Gminy w Pucku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê § 2 uchwa³y Nr XL/99/01 Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od rodków transportowych na rok 2002.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XLII/3/02
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej na terenie Gminy Puck.
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) w zwi¹zku z art. 1, 18, 19, pkt 1 lit. c i ust.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z
1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600 z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704 z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr
107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998r.
Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, 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),
§ 1 pkt 3 lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:

b) Spacerowa
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1  mapa z opisanymi nazwami ulic*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

289
UCHWA£A Nr XLII/9/02
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Rekowo Górne.

Uchyla siê § 1 ust. 1 pkt 4 uchwa³y Nr XL/105/01 Rady
Gminy Puck z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej na terenie Gminy Puck.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.) oraz Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz
numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30, poz. 197)
Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci Widlino, Gmina Puck, zgodnie z za³¹cznikami:
Nr 1  wykaz nazw ulic.
Nr 2  mapa z opisem ulic*.

§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

UCHWA£A XLII/8/02
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Widlino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.) oraz Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz
numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30, poz. 197)
Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci Widlino:
a) Pucka,

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLII/9/02
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2002 r.
Wykaz alfabetyczny nazw ulic w Rekowie Górnym
1.
2.
3.
4.
5.

Brzozowa
Bursztynowa
Dêbowa
Diamentowa
Kasztanowa

* Za³¹cznika Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Koralowa
Krótka
Lena
Lipowa
Majowa
Osiedlowa
Per³owa
Pucka
Ró¿ana
Rubinowa
S³oneczna
Sosnowa
Sportowa
Srebrna
Szafirowa
Szkolna
wierkowa
Turkusowa
Wiktora Czapiewskiego
Z³ota
¯u¿lowa

UCHWA£A Nr XXX/166/2002
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 15 lutego 2002 r.
zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ
w tym podatku.
Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r.  o podatkach i op³atach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) oraz 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) Rada Gminy w
Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1

290
UCHWA£A Nr XXX/165/2002
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 15 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 18 i
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), 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
§ 1 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 Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:

W uchwale Nr XXVIII/157/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê § 2 ust. 2 ;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych rodki transportowe bêd¹ce w posiadaniu zak³adów i jednostek bud¿etowych finansowanych z bud¿etu gminy, a s³u¿¹ce do zaopatrzenia placówek owiatowych.
§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
M. ¯urawski

§1
W uchwale Nr XXVIII/155/2001 Rady Gminy w Skórczu z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) ustala siê brzmienie § 3 o treci:
§ 3.1. Ustala siê podatek od posiadania psów w
wysokoci 37,19 z³.
2. Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku
od posiadania psów.
2) skrela siê § 4 ust. 1 lit. a, c i d.
§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
M. ¯urawski
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UCHWA£A Nr XXX/167/2002
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od
op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4a ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu
prawa wieczystego u¿ytkowania przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
120, poz. 1299) na wniosek Zarz¹du Gminy uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Skórczu wyra¿a zgodê na udzielenie
bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowa-
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nia wieczystego w prawo w³asnoci w przypadku uregulowania tej op³aty jednorazowo w ca³oci  w wysokoci
30%.
§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
M. ¯urawski
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KOMUNIKAT
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie wysokoci op³at za czynnoci Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni na podst. art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97,
poz. 1050) informuje, co nastêpuje:
§1
W Komunikacie Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 27.12.2001r. w sprawie wysokoci op³at za czynnoci Urzêdu Morskiego w Gdyni wprowadza siê zmiany:
1) powo³any w preambule Komunikatu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U.
z 1988 r. Nr 27, poz. 195 z pón. zm.) zastêpuje siê
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. Nr 97, poz. 1050),
2) w § 4 skrela siê kropkê na koñcu zdania i dodaje siê
wyrazy w brzmieniu:
z wy³¹czeniem pkt 1 (op³aty tona¿owe i przystaniowe) oraz pkt 2.5 (op³aty pasa¿erskie) w Taryfie op³at
portowych oraz op³at za czynnoci wykonywane w
portach i przystaniach morskich, które obowi¹zuj¹
do chwili wydania stosownych przepisów przez ministra w³aciwego do spraw gospodarki morskiej.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po
og³oszeniu w dziennikach urzêdowych województw pomorskiego i warmiñsko  mazurskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski

294
Zarz¹dzenie Porz¹dkowe Nr 1/2002
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa
Morskiego w S³upsku
z dnia 14 lutego 2002 r.
w sprawie przesuniêcia okresu ochronnego na storniê
i g³adzicê w 2002 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 66 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz.
1441) w zwi¹zku z § 19 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie
gospodarowania ¿ywymi zasobami morza i ich ochrony
(Dz. U. Nr 8, poz. 110) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zmienia siê termin okresu ochronnego storni i g³adzicy w 2002 r. na nastêpuj¹cy:
 od dnia 1 marca 2002 r. do dnia 29 maja 2002 r.
w³¹cznie.
§2
Niniejsze zarz¹dzenie porz¹dkowe obowi¹zuje na akwenach polskich obszarów morskich ograniczonych po³udnikami 015o23'24E i 017o40'30E.
§3
Zarz¹dzenie porz¹dkowe podlega og³oszeniu poprzez
opublikowanie w drodze obwieszczeñ w portach i drog¹
radiow¹.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk

295
Zarz¹dzenie Porz¹dkowe Nr 1
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa
Morskiego w Gdyni
z dnia 14 lutego 2002 r.
w sprawie przesuniêcia okresu ochronnego storni i g³adzic w 2002 r.
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) w
zwi¹zku z § 19 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie gospodarowania ¿ywymi zasobami morza i ich ochrony (Dz. U.
Nr 8, poz. 110) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zmienia siê termin okresu ochronnego storni i g³adzic
w 2002 r. na nastêpuj¹cy:
 od dnia 1 marca 2002 r. do dnia 29 maja 2002 r.
w³¹cznie.

Poz. 295
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§2

§3

Niniejsze zarz¹dzenie porz¹dkowe obowi¹zuje na akwenach polskich obszarów morskich, od wschodniej granicy Pañstwa do po³udnika 17o40'30 d³ugoci geograficznej wschodniej.

Zarz¹dzenie porz¹dkowe wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w drodze obwieszczeñ wywieszonych w portach
rybackich.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
A. Baczewski
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