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296
UCHWA£A Nr 12/I/01
Rady Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Pomorskiej Regionalnej
Kasy Chorych.
Na podstawie art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153, z pón. zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1
W Statucie PRKCh, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr 7/I/99 Rady PRKCh z dnia 11 padziernika 1999 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 7 wyra¿enie 21 cz³onków zastêpuje siê wyra¿eniem 9 cz³onków;
2) w § 8:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) rozpatrywanie skarg i wniosków ubezpieczonych i udzielanie im odpowiedzi we wspó³pracy z dyrektorem Kasy Chorych,
b) w pkt 9 skrela siê wyra¿enie oraz Komisji skarg
i Wniosków i dodaje siê na koñcu punktu przecinek,
c) skrela siê pkt 13;
3) w § 9 ust. 2 skrela siê wyra¿enie oraz przewodnicz¹cego i 4 cz³onków Komisji Skarg i Wniosków;
4) w § 12 skrela siê ust. 4;
5) skrela siê § 13;
6) w § 17 ust. 1 skrela siê pkt 5,
7) w § 18:
a) wyra¿enie finansowo-administracyjnych zastêpuje siê wyra¿eniem finansowych oraz skrela
siê wyra¿enie i administrowania Kas¹,
b) skrela siê pkt 8, pkt 10 do 12 i pkt 14;
8) § 21 otrzymuje brzmienie:
§ 21.1. Ubezpieczony ubiegaj¹cy siê o wiadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego jest obowi¹zany, w czasie wystêpowania o wiadczenie, przedstawiæ wa¿n¹ kartê ubezpieczenia.
2. Je¿eli w przypadkach nag³ych zachorowañ
zwi¹zanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanów zagro¿enia ¿ycia lub porodu,
ubezpieczony uzyska³ wiadczenie bez okazania karty ubezpieczenia, wówczas jest zobowi¹zany do przedstawienia w Kasie Chorych karty ubezpieczenia nie póniej ni¿ w
terminie 14 dni od daty uzyskania wiadczenia, a je¿eli przedstawienie karty by³o

niemo¿liwe ze wzglêdu na stan zdrowia  od daty
ustania tej okolicznoci. Po up³ywie tego terminu
Kasa obci¹¿y ubezpieczonego pe³n¹ nale¿noci¹ za
udzielone wiadczenie.
3. Je¿eli ubezpieczony przedstawi kartê ubezpieczenia po up³ywie terminów, o których mowa w ust. 2,
ubezpieczony mo¿e ubiegaæ siê o zwrot poniesionych kosztów. W tym celu ubezpieczony zwraca
siê z pisemnym wnioskiem do Zarz¹du Kasy Chorych o zwrot kosztów za wiadczenie zdrowotne.
Kasa Chorych, po pozytywnym rozstrzygniêciu
wniosku przez Zarz¹d, zwraca ubezpieczonemu
poniesione koszty.
4. W pozosta³ych przypadkach zachorowañ, nie wymienionych w ust. 2, w razie nieprzedstawienia
karty ubezpieczenia lub w przypadku, gdy ubezpieczony nie op³aci³ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni, wiadczenie
zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego.
5. W razie póniejszego przedstawienia karty ubezpieczenia lub op³acenia zaleg³ych sk³adek wraz z
odsetkami, w przypadkach, o których mowa w ust.
4, ubezpieczony mo¿e ubiegaæ siê o zwrot poniesionych kosztów. W tym celu ubezpieczony zwraca siê z pisemnym wnioskiem do Zarz¹du Kasy
Chorych, po pozytywnym rozstrzygniêciu wniosku
przez Zarz¹d, informuje o powy¿szym ubezpieczonego i przedstawia dowód ubezpieczenia wiadczeniodawcy, który wystawi³ ubezpieczonemu rachunek oraz pobra³ od niego nale¿noæ za udzielone wiadczenie. wiadczeniodawca dokonuje
zwrotu ubezpieczonemu pobranej od niego nale¿noci za udzielone wiadczenie.
6. W razie nieodprowadzenia sk³adki za ubezpieczonego przez zobowi¹zanego p³atnika, przez okres
d³u¿szy ni¿ 30 dni, Kasa Chorych obci¹¿a tego p³atnika kosztami wiadczenia udzielonego ubezpieczonemu.
7. W razie op³acenia zaleg³ych sk³adek wraz z odsetkami, p³atnik mo¿e ubiegaæ siê o zwrot kosztów za
udzielone ubezpieczonemu wiadczenie. W tym
celu p³atnik zwraca siê z pisemnym wnioskiem do
Zarz¹du Kasy Chorych, po pozytywnym rozstrzygniêciu wniosku przez Zarz¹d, zwraca p³atnikowi
poniesione koszty za wiadczenie.
9) w § 26 ust. 2 pkt 2 skresla siê ppkt d;
10) w § 29 ust. 1, wyra¿enie a za porednictwem Komisji Skarg i Wniosków zastêpuje siê s³owem oraz.
§2
Ustala siê ujednolicony tekst Statutu PRKCh, zawiera-
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j¹cy zmiany obowi¹zuj¹ce od dnia 30 czerwca 2001 r.,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem zatwierdzenia przez
Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych z zastrze¿eniem, i¿:
a) § 1 pkt 2 lit. a) i b), pkt 3-6, 10 wchodz¹ w ¿ycie z
dniem pierwszego posiedzenia Rady Kasy wybranej zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 grudnia 2000 r. o
zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1324),
b) § 1 pkt 2 lit. c) oraz pkt 9 niniejszej uchwa³y wchodz¹
w ¿ycie z dniem 30 czerwca 2001 r.
Sekretarz Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
W. Murawska

Poz. 296

 706 

Przewodnicz¹cy Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
Z. Ka³doñska
Za³¹cznik do uchwa³y
Rady Kasy Nr 12/01
z dnia 28 maja 2001 r.

STATUT
POMORSKIEJ REGIONALNEJ KASY CHORYCH
1. Postanowienia ogólne
§1
Pomorska Regionalna Kasa Chorych, zwana dalej
Kas¹, dzia³a na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr
117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929, Nr 162,
poz. 1116, z 1999 Nr 45, poz. 439, Nr 49 poz. 483, Nr 63,
poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz.
1236, Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18,
poz. 230, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1311 i 1324),
zwanej dalej ustaw¹, oraz postanowieñ niniejszego statutu.
§2
Siedzib¹ Kasy jest Gdañsk.
§3
1. Kasa jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje
swym zasiêgiem obszar województwa pomorskiego.
2. Kasa jest instytucj¹ samorz¹dn¹ i reprezentuje interesy ubezpieczonych.
§4
1. Kasa jest zobowi¹zana przyj¹æ w sk³ad swoich cz³onków ka¿d¹ osobê uprawnion¹ na podstawie przepisów
ustawowych do cz³onkostwa w Kasie.
2. Osoba, która z³o¿y³a pisemny wniosek o dobrowolne
ubezpieczenie zdrowotne, podpisuje umowê z Kas¹.
3. Kasa mo¿e uzale¿niæ objêcie osoby, o której mowa w
ust. 2, dobrowolnym ubezpieczeniem od zap³aty przez
tê osobê op³aty dodatkowej.
4. Wysokoæ op³aty, o której mowa w ust. 3, jest uzale¿niona od okresu, w którym osoba, o której mowa w
ust. 2, nie by³a objêta ubezpieczeniem zdrowotnym, i

wynosi wielokrotnoæ miesiêcznej sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodów zadeklarowanych
przez ubezpieczonego, równej:
1) 10% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 7 pkt 15 ustawy, zwanym dalej przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniem, dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie od 3 miesiêcy do 1 roku,
2) 25% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy
wynosi nieprzerwanie powy¿ej 1 roku do 2 lat,
3) 50% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy
wynosi nieprzerwanie powy¿ej 2 lat do 5 lat,
4) 75% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy
wynosi nieprzerwanie powy¿ej 5 lat do 10 lat,
5) dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi
nieprzerwanie powy¿ej 10 lat.
5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o
której mowa w ust. 2, Zarz¹d Kasy mo¿e roz³o¿yæ zap³atê op³aty na raty miesiêczne  nie wiêcej ni¿ na 5
rat, a w przypadkach wyj¹tkowo trudnej sytuacji ¿yciowej mo¿e odst¹piæ od naliczania op³aty.
3. Zadania i organy Kasy
§5
Do zakresu dzia³ania Kasy nale¿y wykonywanie wszelkich czynnoci z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, w
szczególnoci:
1) prowadzenie ewidencji osób objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym,
2) stwierdzanie i potwierdzanie prawa osoby ubezpieczonej do wiadczeñ,
3) analizowanie wykonywania obowi¹zku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
4) zarz¹dzanie funduszami Kasy,
5) uchwalanie planu finansowego,
6) zawieranie i finansowanie umów o udzielanie wiadczeñ na rzecz ubezpieczonych oraz kontrola realizacji tych umów,
7) tworzenie oddzia³ów Kasy i kierowanie ich dzia³alnoci¹.
§6
Organami Kasy s¹:
1) Rada Kasy, zwana dalej Rad¹,
2) Zarz¹d Kasy, zwany dalej Zarz¹dem.
§7
Rada sk³ada siê z przedstawicieli ubezpieczonych i liczy 9 cz³onków.
§8
Do zakresu czynnoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu Kasy,
2) podejmowanie uchwa³ o utworzeniu oddzia³ów Kasy i
ustalanie obszaru ich dzia³ania,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektora Kasy oraz na
jego wniosek:
a) dwóch zastêpców dyrektora, w tym zastêpcy dyrektora do spraw medycznych,
b) nie wiêcej ni¿ trzech cz³onków Zarz¹du,
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4) powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek dyrektora
Kasy dyrektorów oddzia³ów,
5) ustalanie wynagrodzenia dla osób, o których mowa
w pkt 3,
6) rozpatrywanie skarg i wniosków ubezpieczonych i
udzielanie im odpowiedzi we wspó³pracy z dyrektorem Kasy Chorych,
7) uchwalanie planu finansowego oraz przyjmowanie i
zatwierdzanie opracowanych przez Zarz¹d rocznych
oraz kwartalnych sprawozdañ finansowych,
8) uchwalanie planu pracy oraz rozpatrywanie i przyjmowanie kwartalnych oraz rocznych sprawozdañ z
jego wykonania,
9) rozpatrywanie okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
10) uchwalanie regulaminu Rady i Zarz¹du,
11) podejmowanie uchwa³ dotycz¹cych maj¹tku Kasy, inwestycji przekraczaj¹cych upowa¿nienia statutowe
Zarz¹du oraz nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach przekazanych
przez Zarz¹d,
13) skrelony,
13) podejmowanie uchwa³ o przeznaczeniu nadwy¿ki
przychodów nad kosztami Kasy w danym roku.
§9
1. Kadencja Rady trwa 4 lata i koñczy siê w dniu pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji, zwo³anego
przez marsza³ka województwa. Pierwsze posiedzenie
Rady nowej kadencji powinno odbyæ siê nie póniej
ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia powo³ania nowej Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu cz³onkowie Rady wybieraj¹ ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza. Przewodnicz¹cy, dwaj
wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz, tworz¹ prezydium
Rady, które przygotowuje porz¹dek obrad posiedzeñ
Rady.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wybierane s¹ w g³osowaniu tajnym.
§ 10
1. Pracami Rady kieruje przewodnicz¹cy, który zwo³uje
posiedzenia Rady co najmniej raz na 2 miesi¹ce.
2. Posiedzenie prowadzi przewodnicz¹cy Rady lub, w razie jego nieobecnoci, wyznaczony przez przewodnicz¹cego wiceprzewodnicz¹cy.
3. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane. Za³¹cznikiem do
protoko³u s¹:
1) porz¹dek obrad,
2) lista obecnoci, na której oprócz nazwisk cz³onków
Rady s¹ umieszczone nazwiska osób zaproszonych
na posiedzenie,
3) teksty podjêtych uchwa³.
4. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i sekretarz Rady.
§ 11
1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwa³, je¿eli
w posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej po³owa liczby
cz³onków Rady, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Na posiedzeniach nadzwyczajnych Rada jest uprawniona do podejmowania uchwa³, je¿eli w posiedzeniu
Rady bierze udzia³ co najmniej 2/3 liczby cz³onków.
3. Uchwa³y Rady zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³o-
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sów cz³onków Rady obecnych na posiedzeniu, w g³osowaniu jawnym.
4. Uchwa³y dotycz¹ce spraw osobowych podejmowane
s¹ w g³osowaniu tajnym. G³osowanie tajne przeprowadza siê równie¿ w innych sprawach, je¿eli Rada tak
postanowi na wniosek cz³onka Rady.
§ 12
1. Za udzia³ w posiedzeniach cz³onkowie Rady Kasy otrzymuj¹ diety, a osoby zamiejscowe ponadto zwrot kosztów przejazdu i noclegów w trybie okrelonym w regulaminie Rady.
2. Wysokoæ diet okrela uchwa³¹ Rada, przy czym diety
wyp³acane za jedno posiedzenie jednej osobie nie
mog¹ przekroczyæ 2/3 przeciêtnego wynagrodzenia.
3. Na wniosek cz³onka Rada mo¿e przyznaæ zwrot niezbêdnych wydatków poniesionych przez cz³onka Rady
przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z funkcjonowaniem Rady.
4. (skrelony).
§ 13
(skrelony).
§ 14
1. W sk³ad Zarz¹du wchodzi dyrektor, jego dwóch zastêpców i nie wiêcej ni¿ trzech cz³onków Zarz¹du.
2. Rada mo¿e odwo³aæ osoby, o których mowa w ust. 1,
w ka¿dym czasie w przypadku oczywistego i ra¿¹cego
naruszenia przepisów ustawy, statutu lub regulaminu
pracy Zarz¹du.
3. Rada odwo³uje ca³y sk³ad Zarz¹du w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego.
4. Do osób wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du stosuje siê
przepisy Kodeksu pracy dotycz¹ce stosunku pracy albo
przepisy Kodeksu cywilnego dotycz¹ce umowy zlecenia.
5. Zarz¹d reprezentuje Kasê na zewn¹trz, kieruje dzia³alnoci¹ Kasy i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrze¿onych do kompetencji Rady.
6. Do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu Kasy uprawniony jest dyrektor Kasy lub z jego upowa¿nienia jeden z zastêpców dyrektora.
7. Przewodnicz¹cy Rady Kasy, reprezentuj¹cy Kasê, podpisuje umowy o pracê z osobami wchodz¹cymi w sk³ad
Zarz¹du Kasy.
§ 15
Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Rady,
2) opracowywanie projektu planu finansowego Kasy i
projektu planu pracy Kasy,
3) wykonywanie planu finansowego i planu pracy Kasy,
4) zarz¹dzanie, funduszami i mieniem Kasy,
5) lokowanie funduszu rezerwowego Kasy,
6) opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdañ
finansowych oraz sprawozdañ z dzia³alnoci Kasy,
7) negocjowanie, zawieranie, rozliczanie umów ze wiadczeniodawcami, a tak¿e kontrola wykonywania tych
umów,
8) zapewnienie obs³ugi organizacyjno-technicznej organów Kasy,
9) przygotowanie umotywowanych wniosków o utworzenie oddzia³ów Kasy, o ustalenie ich lokalizacji i obszaru dzia³ania,
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10) kierowanie dzia³alnoci¹ oddzia³ów Kasy,
11) przekazywanie do wiadomoci Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych, zwanego dalej Urzêdem Nadzoru, statutu Kasy, uchwa³ Rady oraz innych dokumentów, o których Urz¹d Nadzoru zgodnie z ustaw¹
powinien byæ powiadomiony,
12) podawanie do publicznej wiadomoci treci statutu,
rocznego planu finansowego Kasy oraz rocznego
sprawozdania finansowego,
13) przygotowanie i przedstawianie Radzie corocznych
prognoz przychodów oraz przewidywanych kosztów,
14) przygotowanie i przedstawianie Radzie projektu planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
15) okrelenie zakresu obowi¹zków cz³onków Zarz¹du.
§ 16
1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora Kasy nale¿y zarz¹dzanie Kas¹, w szczególnoci:
1) monitorowanie rozliczeñ finansowych Kasy,
2) nadzór nad wykonaniem uchwa³ Rady,
3) przedk³adanie Radzie projektu planu finansowego
i projektu planu pracy,
4) nadzór nad wykonaniem planu finansowego i planu pracy Kasy,
5) przedk³adanie Radzie kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci Kasy,
6) nadzór nad realizacj¹ umów ze wiadczeniodawcami,
7) organizacja i nadzór nad prac¹ Biura zapewniaj¹cego organizacyjno-techniczn¹ obs³ugê organów
Kasy,
8) przedk³adanie Radzie wniosków Zarz¹du o utworzenie oddzia³ów Kasy, o ustalenie ich lokalizacji i
obszaru dzia³ania,
9) nadzór nad dzia³alnoci¹ oddzia³ów Kasy,
10) kszta³towanie i nadzorowanie realizacji polityki w
zakresie dzia³alnoci finansowej, inwestycyjnej i informatycznej, w szczególnoci okrelanie kierunków polityki zwi¹zanej z rozwojem, wdra¿aniem i
stosowaniem w Kasie nowoczesnych technik oraz
ich realizacj¹,
11) nadzór nad realizacj¹ zaleceñ Urzêdu Nadzoru
2. Dyrektor Kasy jest pracodawc¹ w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Kasie.
3. Dyrektor Kasy okrela zasady polityki kadrowej w Kasie.
§ 17
1. Do zakresu obowi¹zków zastêpcy dyrektora do spraw
medycznych nale¿y zapewnienie dostêpnoci i jakoci
wiadczeñ zdrowotnych finansowanych przez Kasê, w
szczególnoci:
1) nadzór nad zawieraniem umów ze wiadczeniodawcami i opracowywanie wytycznych w tym zakresie,
2) kontrola realizacji umów i rozliczeñ ze wiadczeniodawcami,
3) nadzór nad realizacj¹ ubezpieczenia zdrowotnego w
zakresie udzielanych wiadczeñ zdrowotnych,
4) przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji wiadczeñ zdrowotnych finansowanych przez Kasê,
5) (skrelony),
6) opracowywanie wskazówek do zawierania umów o
udzielanie wiadczeñ na podstawie dokonywanych

ocen zachorowalnoci i rodzajów wystêpuj¹cych
chorób na obszarze dzia³ania Kasy i planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
7) reprezentowanie Kasy w zakresie nadzorowanej
dzia³alnoci oraz udzielonych przez dyrektora Kasy
upowa¿nieñ,
8) wspó³praca przy realizacji uprawnieñ do lecznictwa sanatoryjnego,
9) kontrola uprawnieñ do wiadczeñ z ubezpieczenia
zdrowotnego,
10) dokonywanie ocen zachorowalnoci i chorobowoci wród ubezpieczonych w Kasie oraz opracowywanie wniosków dotycz¹cych dzia³ania Kasy w
tym zakresie.
2. W ramach sprawowanego nadzoru nad realizacj¹
umów o udzielanie wiadczeñ zastêpca dyrektora do
spraw medycznych dokonuje lub zleca przeprowadzenie kontroli w szczególnoci w zakresie:
1) sposobu korzystania ze wiadczeñ przez ubezpieczeniowych, dostêpnoci i jakoci tych wiadczeñ oraz
zasad organizacji ich udzielania,
2) stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod wzglêdem jakoci i zgodnoci z istniej¹cymi standardami,
3) sposobu korzystania ze wiadczeñ specjalistycznych
i stosowania technologii medycznych,
4) zasadnoci wyboru leków i materia³ów medycznych
oraz przedmiotów ortopedycznych, rodków pomocniczych i leczniczych rodków technicznych, zlecanych ubezpieczonym,
5) sposobu wystawiania recept i rozliczeñ zwi¹zanych
z refundacj¹.
§ 18
Do zakresu obowi¹zków zastêpcy dyrektora do spraw
finansowych nale¿¹ zadania z zakresu zarz¹dzania finansami Kasy, w szczególnoci:
1) opracowywanie projektu planu finansowego Kasy,
2) nadzór nad wykonywaniem planu finansowego
Kasy,
3) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdañ finansowych,
4) udzia³ w zawieraniu umów ze wiadczeniobiorcami, ich rozliczanie oraz finansowa kontrola ich wykonania,
5) opracowywanie projektów finansowych powstaj¹cych oddzia³ów Kasy,
6) przygotowywanie corocznych prognoz przychodów i kosztów dla kolejnych trzech lat oraz prognozy d³ugoterminowej,
7) ogólny nadzór i kontrola gospodarki finansowej
Kasy,
8) (skrelony),
9) wspó³praca z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych
i Kas¹ Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w
zakresie prawid³owoci naliczania i pobierania
sk³adki,
10) (skrelony)
11) (skrelony)
12) (skrelony)
13) aprobowanie rzeczowo  finansowego planu inwestycyjnego i sprawozdañ z jego wykonania
14) (skrelony)
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3. Zasady udzielania niektórych wiadczeñ
§ 19

1. Na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonemu przys³uguj¹ przedmioty ortopedyczne,
rodki pomocnicze i lecznicze rodki techniczne bezp³atnie, za czêciow¹ odp³atnoci¹ lub odp³atnie.
2. Rada na wniosek Zarz¹du okreli limit cen dla przedmiotów ortopedycznych, rodków pomocniczych i leczniczych rodków technicznych, które bêd¹ przez Kasê
finansowane ca³kowicie lub czêciowo.
3. Osobie ubezpieczonej Kasa mo¿e wypo¿yczaæ nieodp³atnie niezbêdne przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze.
4. Wniosek o wypo¿yczenie podlega zaopiniowaniu przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który potwierdza
potrzebê stosowania sprzêtu ortopedycznego lub pomocniczemu. W przypadku pozytywnego rozstrzygniêcia wniosku sprzêt przekazywany jest ubezpieczonemu na okres wskazany przez Kasê.
5. Kasa mo¿e uzale¿niæ wydanie sprzêtu od wniesienia
kaucji za sprzêt w wysokoci od 20 % do 50 % wartoci sprzêtu. Kaucja podlega zwrotowi bezzw³ocznie po
zwrocie sprzêtu. Kaucja mo¿e byæ pomniejszona w
przypadku zu¿ycia sprzêtu wiêkszego ni¿ wynikaj¹ce z
normalnego u¿ycia sprzêtu.
§ 20
1. Ubezpieczonemu przys³uguj¹ bezp³atne przewozy rodkiem transportu sanitarnego zlecone przez lekarza w
przypadkach:
1) przewozu chorego wymagaj¹cego natychmiastowego leczenia w zak³adzie opieki zdrowotnej,
2) przewozu wynikaj¹cego z potrzeb zachowania ci¹g³oci leczenia w przypadkach schorzeñ zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu.
2. Ubezpieczonemu przys³uguj¹ bezp³atne przewozy rodkami transportu sanitarnego, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku
przewozu osoby z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu uniemo¿liwiaj¹c¹ korzystanie ze rodków transportu publicznego w celu odbycia leczenia, do najbli¿szego zak³adu
udzielaj¹cego tych wiadczeñ i z powrotem.
3. W razie zlecenia przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przewozu rodkiem transportu sanitarnego w
przypadkach innych ni¿ wymienione w ust. 1 i 2, ubezpieczony zobowi¹zany jest do pokrycia kosztów transportu w wysokoci 50 % ogólnego kosztu przewozu.
§ 21
1. Ubezpieczony ubiegaj¹cy siê o wiadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego jest obowi¹zany, w czasie wystêpowania o wiadczenie, przedstawiæ wa¿n¹ kartê ubezpieczenia.
2. Je¿eli w przypadkach nag³ych zachorowañ zwi¹zanych
z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanów zagro¿enia
¿ycia lub porodu, ubezpieczony uzyska³ wiadczenie
bez okazania karty ubezpieczenia, wówczas jest zobowi¹zany do przedstawienia w Kasie Chorych karty ubezpieczenia nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od daty uzyskania wiadczenia, a je¿eli przedstawienie karty by³o
niemo¿liwie ze wzglêdu na stan zdrowia  od daty ustania tej okolicznoci. Po up³ywie tego terminu Kasa obci¹¿y ubezpieczonego pe³n¹ nale¿noci¹ za udzielone
wiadczenie.
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3. Je¿eli ubezpieczony przedstawi kartê ubezpieczenia po
up³ywie terminów, o których mowa w ust. 2, ubezpieczony mo¿e ubiegaæ siê o zwrot poniesionych kosztów. W tym celu ubezpieczony zwraca siê z pisemnym
wnioskiem do zarz¹du Kasy Chorych o zwrot kosztów
za wiadczenie zdrowotne. Kasa Chorych po pozytywnym rozstrzygniêciem wniosku przez Zarz¹d, zwraca
ubezpieczonemu poniesione koszty.
4. W pozosta³ych przypadkach zachorowañ, nie wymienionych w ust. 2, w razie nieprzedstawienia karty ubezpieczenia lub w przypadku, gdy ubezpieczony nie op³aci³ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni, wiadczenie zostaje udzielone na koszt
ubezpieczonego.
5. W razie póniejszego przedstawienia ubezpieczenia lub
op³acenia zaleg³ych sk³adek wraz z odsetkami, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, ubezpieczony mo¿e
ubiegaæ siê o zwrot poniesionych kosztów. W tym celu
ubezpieczony zwraca siê z pisemnym wnioskiem do
Zarz¹du Kasy Chorych o zwrot kosztów za wiadczenie zdrowotne wraz z rachunkiem potwierdzaj¹cym
skorzystanie z odp³atnego wiadczenia zdrowotnego.
Kasa Chorych, po pozytywnym rozstrzygniêciu wniosku przez Zarz¹d, informuje o powy¿szym ubezpieczonego i przedstawia dowód ubezpieczenia wiadczeniodawcy, który wystawi³ ubezpieczonemu rachunek oraz
pobra³ od niego nale¿noæ za udzielone wiadczenie.
wiadczeniodawca dokonuje zwrotu ubezpieczonemu
pobranej od niego nale¿noci za udzielone wiadczenie.
6. W razie nieodprowadzenia sk³adki za ubezpieczonego
przez zobowi¹zanego p³atnika, przez okres d³u¿szy ni¿
30 dni, Kasa Chorych obci¹¿a tego p³atnika kosztami
wiadczenia udzielonego ubezpieczonemu.
7. W razie op³acenia zaleg³ych sk³adek wraz z odsetkami,
p³atnik mo¿e ubiegaæ siê o zwrot kosztów za udzielone
ubezpieczonemu wiadczenie. W tym celu p³atnik zwraca siê z pisemnym wnioskiem do Zarz¹du Kasy Chorych o zwrot poniesionych kosztów za wiadczenie
udzielone ubezpieczonemu oraz z dowodem op³acenia zaleg³ych sk³adek wraz z odsetkami. Kasa Chorych,
po pozytywnym rozstrzygniêciu wniosku przez Zarz¹d,
zwraca p³atnikowi poniesione koszty za wiadczenie.
4. Zasady funkcjonowania Biura Kasy
§ 22
1. Zarz¹d realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Kasy,
które zapewnia merytoryczn¹, organizacyjno  finansow¹ i techniczn¹ obs³ugê organów Kasy.
2. Jednostkami organizacyjnymi Biura s¹ Centrala Biura
oraz oddzia³y Kasy.
3. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Centrali
Biura s¹ departamenty, a w oddzia³ach Biura  wydzia³y.
4. Departamentami kieruje dyrektor departamentu, a
wydzia³em  kierownik wydzia³u.
5. Dyrektorzy departamentów podlegaj¹ w zakresie spraw
pracowniczych dyrektorowi Kasy, a w zakresie spraw
merytorycznych  w³aciwemu ze wzglêdu na zakres
obowi¹zków zastêpcy dyrektora Kasy lub cz³onkami
Zarz¹du.
6. Kierownicy wydzia³ów podlegaj¹ dyrektorowi oddzia³u.
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7. Zarz¹d uchwala strukturê organizacyjn¹ Centrali Kasy,
okrelaj¹c¹ podzia³ na poszczególne komórki organizacyjne, zakres ich dzia³ania oraz kompetencje.
5. Zasady tworzenia i funkcjonowania oddzia³ów
§ 23
Oddzia³y tworzy siê w miejscowociach, w których ich
istnienie poprawia dostêpnoæ ubezpieczonych do Kasy,
u³atwia i poprawia wspó³pracê ze wiadczeniodawcami
oraz u³atwia kontrolê wykonywania us³ug.
§ 24
1. Rada, po rozpatrzeniu wniosku Zarz¹du, podejmuje
uchwa³ê powo³uj¹c¹ oddzia³ Kasy, jeli stwierdzi, ¿e
utworzenie usprawni dzia³anie Kasy.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada ustala obszar dzia³ania oddzia³u oraz powo³uje dyrektora oddzia³u.
§ 25
1. Oddzia³em Kasy kieruje Zarz¹d przy pomocy dyrektora oddzia³u.
2. Zarz¹d Kasy uchwala regulamin organizacyjny oddzia³u.
3. Do zakresu dzia³ania dyrektora oddzia³u nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ oddzia³u,
2) nadzorowanie pracowników oddzia³u i wnioskowanie do dyrektora Kasy o nawi¹zanie, zamianê lub rozwi¹zanie stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami oddzia³u, a tak¿e wnioskowanie o przyznanie premii lub nagród,
3) wykonywanie poleceñ Zarz¹du w zakresie dzia³ania
oddzia³u,
4) przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego oddzia³u.
4. Do zadañ oddzia³u nale¿y:
1) stwierdzanie prawa do wiadczeñ,
2) prowadzenie ewidencji osób objêtych ubezpieczeniem,
3) prowadzenie rejestru udzielanych wiadczeñ zdrowotnych,
4) kontrolowanie wykonania umów o wiadczenia zdrowotne,
5) wykonywanie innych zadañ okrelonych w uchwale
Rady o powo³aniu oddzia³u Kasy.
6. Zasady sporz¹dzania i zatwierdzania
planu oraz sprawozdania finansowego
§ 26
1. Kasa sporz¹dza plan finansowy w oparciu o planowane wp³ywy ze sk³adek osób ubezpieczonych i innych
róde³.
2. W planie finansowym Kasy przedstawia siê:
1) przychody Kasy w podziale na:
a) sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochody z lokat i papierów wartociowych emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Pañstwa,
c) kwoty wyrównania finansowego, o którym mowa
w art. 135 ustawy,
d) rodki na zadania, o których mowa w art. 31b ust. 2
pkt 1 i 3 ustawy,
e) inne przychody,

2) koszty Kasy w podziale na:
a) koszty wiadczeñ dla ubezpieczonych,
b) koszty dzia³alnoci Kasy, w szczególnoci utrzymania nieruchomoci, wynagrodzenia, narzuty na
wynagrodzenia, diety i zwroty kosztów podró¿y,
c) odpisy na fundusz rezerwowy Kasy,
d) (skrelony),
e) odszkodowania,
f) zwroty kosztów wiadczeñ zdrowotnych udzielanych przez inne Kasy lub instytucje w przypadkach okrelonych ustaw¹,
g) wyrównywanie finansowe, o których mowa w art.
135 ustawy,
h) koszty realizacji zadañ, o których mowa w art. 31b
ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.
3. Plan finansowy powinien byæ planem zrównowa¿onym
po stronie przychodów i wydatków.
4. Plan finansowy musi przewidywaæ, ¿e suma kwot zobowi¹zañ Kasy wobec wiadczeniodawców ze wszystkich zawartych umów musi siê mieciæ w tym planie.
5. Plan finansowy powinien byæ sporz¹dzony zgodnie z
zasad¹ szczegó³owoci.
§ 27
Plan finansowy jest zatwierdzany przez Radê najpóniej do 30 padziernika roku poprzedzaj¹cego.
§ 28
1. Zasady sporz¹dzania sprawozdania finansowego Kasy
okrelaj¹ przepisy o rachunkowoci.
2. Sprawozdania finansowe Rada zatwierdza przed 30
czerwca roku nastêpuj¹cego po roku sprawozdawczym.
7. Zasady kontroli dzia³ania Kasy
§ 29
1. Sta³¹ i bezporedni¹ kontrolê nad prac¹ Kasy sprawuje Rada, która w szczególnoci bada i zatwierdza sprawozdania finansowe oraz sprawuje nadzór nad prawid³owym wiadczeniem us³ug zdrowotnych na rzecz
ubezpieczonych.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Kasy sprawuje Urz¹d
Nadzoru.
§ 30
1. Kasa jest zobowi¹zana do przeprowadzenia we wspó³pracy z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kas¹
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego kontroli prawid³owoci wykonywania obowi¹zków w zakresie
ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególnoci do badania rzetelnoci zg³aszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób objêtych tym ubezpieczeniem oraz prawid³owoci obliczania i wp³acania sk³adki na ubezpieczenie.
2. Kontrolê z ramienia Kasy przeprowadza osoba upe³nomocniona przez dyrektora.
3. Kontroluj¹cy jest upowa¿niony do badania dokumentów oraz uzyskiwania niezbêdnych wyjanieñ zwi¹zanych z przedmiotem kontroli.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który podpisuj¹ kontroluj¹cy i kontrolowany.
§ 31
1. Dla zapewnienia prawid³owoci dzia³ania Kasy Biuro
Kasy podlega kontroli wewnêtrznej.
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2. Za zorganizowanie i prawid³owe dzia³anie kontroli wewnêtrznej oraz wykorzystanie jej wyników odpowiedzialny jest dyrektor Kasy.
3. Czynnoci kontrolne z zakresu swojego dzia³ania wykonuj¹ z urzêdu tak¿e zastêpcy dyrektora Kasy i cz³onkowie Zarz¹du, dyrektorzy oddzia³ów, a tak¿e kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Biura.
4. W zale¿noci od potrzeb osoby odpowiedzialnej za
przeprowadzenie kontroli mog¹ powo³ywaæ zespo³y
kontrolne sporód pracowników Centrali lub oddzia³u
Kasy.
§ 32
1. Kontroli wewnêtrznej podlegaj¹ wszystkie komórki organizacyjne Biura Kasy.
2. Kontrola wewnêtrzna polega na:
1) kontroli bie¿¹cej, polegaj¹cej na badaniu czynnoci
w toku ich wykonywania, w celu oceny prawid³owoci ich realizacji, w szczególnoci z punktu widzenia legalnoci i gospodarnoci,
2) kontroli wynikowej, obejmuj¹cej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlaj¹cych czynnoci ju¿ dokonane.
§ 33
Podstaw¹ do podjêcia czynnoci kontrolnych jest
imienne upowa¿nienie dla kontroluj¹cego udzielone na
pimie przez osobê zlecaj¹c¹ kontrolê. Kontroluj¹cy jest
upowa¿niony do badania dokumentów oraz uzyskiwania
niezbêdnych wyjanieñ zwi¹zanych z przedmiotem kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który podpisuje kontroluj¹cy i kontrolowany. W szczególnoci do protoko³u kontrolowany mo¿e do³¹czyæ swoje
wyjanienia w sprawie.
§ 34
Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od kontroli, je¿eli wyniki kontroli mog¹ dotyczyæ jego praw i obowi¹zków.
8. Postanowienia koñcowe
§ 35
Niniejszy statut obowi¹zuje od dnia zatwierdzenia przez
Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych.
Sekretarz Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
W. Murawska

Przewodnicz¹cy Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
Z. Ka³doñska
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UCHWA£A Nr 159/XIX/2000
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino.
Na podstawie art. 18 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, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,

Dziennik Urzêdowy
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poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306)
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Somonino stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr 143/XXX/97 Rady Gminy Somonino z dnia
5 marca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 50) zmienionego uchwa³¹ Nr 212/XLI/98 Rady Gminy Somonino z
dnia 2 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 81 poz. 414)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 8 w ust. 4 skrela siê kropkê i dodaje wyrazy:
za wyj¹tkiem przypadków okrelonych w odrêbnej
ustawie.
2. W § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Gmina posiada nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1. Urz¹d Gminy w Somoninie
2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Somoninie
3. Szko³a Podstawowa w Somoninie
4. Szko³a Podstawowa w Gorêczynie
5. Szko³a Podstawowa w Egiertowie
6. Szko³a Podstawowa w Po³êczynie
7. Szko³a Podstawowa w Borczu
8. Szko³a Podstawowa w Starkowej Hucie
9. Szko³a Podstawowa w Ostrzycach
10. Gimnazjum Publiczne w Somoninie
11. Gimnazjum Publiczne w Gorêczynie
12. Gimnazjum Publiczne w Egiertowie
13. Gminne Przedszkole w Somoninie
14. Gminne Przedszkole w Gorêczynie
15. Gminny Orodek Kultury w Somoninie
16. Gminny Zak³ad Remontowo-Us³ugowy w Somoninie
17. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Somoninie
3. W § 9 w ust. 1 w zdaniu drugim skrela siê wyrazy:
oraz zgody mieszkañców wyra¿onej w referendum.
4. W § 11 w ust. 2 skrela siê pkt 15 za dotychczasowe punkty: 16, 17, 18, 19 otrzymuj¹ odpowiednio
oznaczenia: pkt 15, 16, 17, 18.
5. W § 12 w ust. 1 skrela siê wyrazy: II kadencji (1994
 1998)
6. W § 12 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze ca³ego kraju.
7. W § 12 w ust. 3 skrela siê wyrazy: - delegat do
Sejmiku Samorz¹dowego Województwa.
8. W § 24 wyrazy:  o samorz¹dzie terytorialnym zastêpuje siê wyrazami: o samorz¹dzie gminnym.
9. W § 1 Regulaminu Rady Gminy skrela siê ust. 2
oraz oznaczenie  ust. 1"
10. W § 4 Regulaminu Rady Gminy wyrazy:  o samorz¹dzie terytorialnym zastêpuje siê wyrazami o
samorz¹dzie gminnym.
11. W § 25 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Rady Gminy po
wyrazach co najmniej dodaje siê wyraz po³owy"
12. W § 33 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy wyrazy: o
samorz¹dzie terytorialnym zastêpuje siê wyrazami: o samorz¹dzie gminnym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 297, 298, 299
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§2

§ 68

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

O terminie i porz¹dku posiedzenia sesji Rady oraz Komisji Rady, informuje siê mieszkañców poprzez zamieszczenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu, najpóniej
na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady
i Komisji.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela
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UCHWA£A Nr XXXIII/227/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 10 sierpnia 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XVI/65/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta i Gminy Prabuty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z 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, 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 88,
poz. 985, Nr 62,poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91,
poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie, zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XVI/65/96 Rady
Miejskiej w Prabutach z dnia 10 lutego 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Prabutach  Regulaminie Rady Miejskiej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do
Uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Po rozdziale: wspólne sesje rad gmin, dodaje siê rozdzia³ o brzmieniu:
Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z
dzia³alnoci organów gminy oraz informowania o
posiedzeniach Rady i Komisji.
§ 65
1. Ka¿dy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstêpu
na sesje Rady i posiedzenia Komisji, a tak¿e dostêpu
do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych.
2. Ograniczenia uprawnieñ, o których mowa w ust. 1,
mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
§ 66
1. Uzyskanie informacji b¹d dostêpu do dokumentów
jest mo¿liwe po z³o¿eniu pisemnego wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 sk³ada siê do Przewodnicz¹cego organu b¹d Komisji, którego dzia³alnoci lub uzyskania informacji wniosek dotyczy.
3. Realizacja wniosku nastêpuje niezw³ocznie po jego zatwierdzeniu, nie wczeniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia zatwierdzenia protoko³u z posiedzenia danego organu.
4. Odmowa udzielenia informacji b¹d dostêpu do dokumentów, przekazywana jest pisemnie wraz z uzasadnieniem.
§ 67
Wyszukiwanie i przegl¹danie w siedzibie organu dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy i Komisje jest bezp³atne.

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko
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UCHWA£A Nr XXXIII/218/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 10 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVI/65/96 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 10 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z 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, 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 88,
poz. 985, Nr 62,poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz.
1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta i Gminy, stanowiacym za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej w Prabutach Nr XVI/65/96 z
dnia 10 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy, wprowadza siê nastepuj¹ce zmiany:
1) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d sk³ada siê z 6 osób: burmistrza, zastêpcy
burmistrza, czterech cz³onków zarz¹du.
2) W za³aczniku Nr 3 do Statutu Miasta i Gminy  Regulaminu Zarz¹du Miasta i Gminy, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
§ 2 ust. 3 pkt c) otrzymuje brzmienie:
czterech cz³onków zarz¹du.
§2
Traci moc uchwa³a Nr IV/7/98 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 listopada 1998 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVI/65/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty oraz § 3 Uchwa³y Nr VII/27/99 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XVI/65/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
10 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i
Gminy Prabuty.
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Poz. 299, 300
§3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

300
UCHWA£A Nr 182/XXXI/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Przechlewo.
Na podstawie art. 18 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, 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 88, poz. 985, Nr 62,poz. 718, Nr 95, poz.
1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje
§1
W Statucie Gminy Przechlewo (j.t. Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1996 r. Nr 36, poz. 119) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W Statucie Gminy Przechlewo:
1) Po § 4 dodaje siê § 4a o treci:
§ 4a.1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ
wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ obejmuje przede wszystkim
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, dostêpu do dokumentów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji Rady oraz wstêpu na Sesje Rady i posiedzenia Komisji.
3. Mieszkañców gminy powiadamia siê o
terminie i przedmiocie obrad Sesji Rady
Gminy najpóniej na 7 dni przed terminem Sesji i 3 dni przed posiedzeniem
Komisji Rady, w drodze obwieszczenia
og³aszanego na tablicy informacyjnej
Urzêdu Gminy i poszczególnych so³ectw.
4. Zasady udzielania informacji oraz dostepu do dokumentów i korzystania z nich:
1) Informacji udziela Sekretarz Gminy i zapewnia dostêp do dokumentów, w tym
protoko³ów z posiedzeñ Sesji Rady
Gminy, Zarz¹du Gminy i Komisji Rady.
Odmowa udzielenia informacji musi byæ
zwi¹zana ze wskazaniem przepisu ustawy, który udzielenia informacji zakazuje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) Prawo obywateli dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych nie
obejmuje dokumentów o charakterze imiennym.
3) Dokumenty udostêpniane bêd¹ na ustny wniosek.
W przypadku, gdy wniosek jest zbyt obszerny 
zainteresowany winien sformu³owaæ go na pimie.
5. Za wyszukiwanie informacji i sporz¹dzanie kopii dokumentów Rada Gminy mo¿e ustaliæ op³atê w drodze odrêbnej uchwa³y.
2) W § 8a, po kropce dodaje siê zdanie w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zawiadamia przewodnicz¹cego organu pomocniczego (so³tysa) o Sesji
Rady Gminy na takich samych zasadach jak radnych.
2. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przechlewie stanowiacym Za³¹cznik Nr 2 do Statutu Gminy Przechlewo:
1) W § 8 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy:
w g³osowaniu jawnym.
3. W Regulaminie Rady Gminy w Przechlewie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do Statutu Gminy Przechlewo:
1) w § 6 ust. 1 skrela siê wyrazy proponuj¹c projekt
porz¹dku obrad, a w ich miejsce wpisuje siê wyrazy ustala porz¹dek obrad.
2) W § 6 ust. 3 wyrazy projekt porz¹dku zastêpuje siê
wyrazem porz¹dek.
3) § 17 otrzymuje brzmienie:
§ 17 ust. 1. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany
w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady.
2. Na wniosek Wójta przewodnicz¹cy
Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do
porz¹dku obrad najbli¿szej Sesji projekt
uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do Rady Gminy
co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia Sesji.
4) § 31 otrzymuje brzmienie:
§ 31. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu organu, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
5) w § 48 skrela siê ust. 3.
4. W Regulaminie Zarz¹du Gminy Przechlewo stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do Statutu Gminy Przechlewo:
1) w § 12 skrela siê ust. 3.
§2
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urz¹dowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXVI/205/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Przywidz.
Na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 22 ust. 1 i 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, 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
88, poz. 985, Nr 62,poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz.
1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Przywidz
uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmian w Statucie Gminy Przywidz wprowadzaj¹c nowy rozdzia³ XVI pod nazw¹: Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji Rady i Zarz¹du o nastêpuj¹cej treci:
§ 82
Dzia³alnoæ organów jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z przepisów ustaw.
§ 83
Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci:
1. Na ¿¹danie obywateli udostêpnia siê:
 protokó³y z obrad sesji Rady,
 protokó³y posiedzeñ komisji Rady,
 protokó³y posiedzeñ Zarz¹du,
 rejestr uchwa³ Rady i Zarz¹du
 rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
 rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Wymienione w ust.1 dokumenty udostêpnia siê wy³¹cznie w budynku Urzêdu Gminy Przywidz w godzinach urzêdowania.
§ 84
1. Z dokumentów wymienionych w § 83 ust.1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi, fotokopie
lub kserokopie.
2. Realizacja uprawnieñ wymienionych w ust.1 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy w obecnoci pracownika Urzêdu.
§ 85
1. Obywatele maj¹ prawo ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie odpisów, wyci¹gów, fotokopii i
kserokopii z dokumentów wymienionych w § 83 ust.1.
2. Za uwierzytelnienie okrelonych w ust.1 odpisów, kopii, kserokopii, fotokopii, pobierana jest op³ata skarbowa.
§ 86
1. Obywatele maj¹ prawo swobodnego wstêpu na sesje
Rady i komisji Rady.
2. Obywateli bior¹cych udzia³ w obradach organów Gminy obowi¹zuje regulamin obrad danego organu.
3. Je¿eli jawnoæ obrad zostaje wy³¹czona z powodów, o

których mowa w § 82 zdanie 2, to obywatele zostaj¹
poinformowani o tym przez przewodnicz¹cego obrad.
§2
Dotychczasowy rozdzia³ XVI pod nazw¹ Postanowienia koñcowe oznacza siê rozdzia³em XVII a § 82 do 87
oznacza siê odpowiednio 87 do 92.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

302
UCHWA£A Nr XXXVII/336/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (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, 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 88, poz. 985, Nr 62,poz. 718, Nr
95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy w
Szemudzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwalonego uchwa³¹ Nr XI/39/90
Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z dnia 15 czerwca 1990 r., poz. 124 z pón. zm.),
wprowadza siê zmiany sposobu u¿ytkowania terenu na
nastêpuj¹cych obszarach: we wsi Bojano, dzia³ki nr 16;
17/16; 180; 185; 206; 7/33; we wsi Dobrzewino, dzia³ki
nr 348/5; 365/24; 287/2; 8/12; we wsi Donimierz, dzia³ki
nr 475/3; 475/4; 160/1; we wsi Jeleñska Huta, dzia³ki
nr 74/18; 160/31; 160/33; 160/34; we wsi Kamieñ, dzia³ki
nr 262/9; 262/11; 262/12; 317/4; 393/15; 192/10; 83/11;
83/12; we wsi Kielno, dzia³ki nr 180/4; 181; 381; we wsi
Koleczkowo, dzia³ki nr 251/1; 261/18; 380/1÷10; 261/12;
268; we wsi Przetoczyno, dzia³ki nr 28; 37/2; 37/3; we
wsi Rêbiska, dzia³ki nr nr 65; 138/1; 141; 86;we wsi Grabowiec dzia³ka nr 64/2; we wsi Szemud, 362/20; 362/26;
362/27; 612/3; 360/3; we wsi Warzno, dzia³ki nr 303/11;
303/13.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego czêci obszarów miasta wymienionych w § 1 stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
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MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN-UR  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug rzemios³a;
UTL  tereny zabudowy letniskowej;
UR  teren us³ug rzemios³a;
KD  tereny dróg dojazdowych;
KD 1  poszerzenie drogi dojazdowej;
KD 2  poszerzenie drogi wojewódzkiej;
KX  ci¹g pieszo-jezdny;
ZP  tereny zieleni parkowo-lenej;
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego;
 nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Szczegó³owe ustalenia sposobu i zasad zagospodarowania:
1. Wie Bojano, dzia³ka nr 16 czêæ  teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 29;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹ce grunty lene pozostawiæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15,0 m od granic lasów oraz 10,0 m pod lini¹
elektroenergetyczn¹, pozosta³e ograniczenia jak w
Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r.
2. Wie Bojano, dzia³ka nr 17/16  tereny zieleni lenoparkowej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ oraz poszerzon¹ drog¹ gospodarcz¹;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 5;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹cy zagajnik pozostawiæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu, teren wokó³ zadrzewiæ i zakrzewiæ;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 30,0 m od granic s¹siaduj¹cych lasów, jak w
Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r.
3. Wie Bojano, dzia³ka nr 180 czêæ  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej poszerzonej
do szerokoci 10,0 m projektowanymi siêgaczami o
szerokoci 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 12;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej dróg;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
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 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
4. Wie Bojano, dzia³ka nr 185  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek do ustalenia w koncepcji
zagospodarowania ca³ego terenu;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 10,0 m od linii
regulacyjnej dróg jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
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Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
Inne warunki:
 podzia³ ca³ego terenu mo¿liwy po opracowaniu koncepcji zagospodarowania ca³ego obszaru w nawi¹zaniu do ustaleñ studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Szemud.
5. Wie Bojano, dzia³ka nr 206  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej poszerzonej drogi gminnej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szrokoci 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 14;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
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 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
6. Wie Bojano, dzia³ka nr 7/33  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych osiedlowych dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
7. Wie Dobrzewino, dzia³ka nr 348/5 czêæ  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 5;
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 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 nieprzekraczalna linia zabudowy od krawê¿nika jezdni drogi powiatowej min. 20,0 m;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0-V7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody.
8. Wie Dobrzewino, dzia³ka nr 365/24  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 10,0 m, wjazd na
dzia³kê nie powinien kolidowaæ z przydro¿nymi drzewami;
 podzia³ na dzia³ki  istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 1;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
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 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0-V7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody;
9. Wie Dobrzewino, dzia³ka nr 287/2 czêæ  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzon¹ drog¹ gospodarcz¹;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 12;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
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 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0-V7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody.
10. Wie Dobrzewino, dzia³ka nr 8/12  tereny zabudowy
mieszkaniowej i us³ug rzemios³a;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej poszerzonej do 10,0 m;
 na dzia³ce mo¿e powstaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostoj¹cy z gara¿em oraz
obiekty us³ugowe rzemios³a;
 dopuszcza siê podzia³ wewnêtrzny na dzia³kê mieszkaniow¹ i rzemielnicz¹;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 2;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynek mieszkalny i obiekty us³ugowe rzemios³a
parterowe;
 w budynku mieszkalnym dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza oraz czêci parteru na dzia³alnoæ us³ugow¹;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
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 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku mieszkalnego dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
 architektura bry³ budynków us³ugowych rzemios³a  pawilonowa, zgodnie z pe³nion¹ funkcj¹;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków, w ograniczonych ilociach, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z powierzchni
utwardzonych drogi i placów, po wstêpnym oczyszczeniu w separatorze;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed uci¹¿liwociami;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
11. Wie Donimierz, dzia³ki nr nr 475/3, 475/4  tereny
zabudowy letniskowej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki  istniej¹cy;
 po scaleniu obu dzia³ek mo¿liwoæ wybudowania
jednego domku letniskowego;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
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 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; potwierdzone d³ugoterminow¹ umow¹;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.,
 z uwagi na po³o¿enie pojedynczych dzia³ek w wiêkszych kompleksach wydzieleñ geodezyjnych konieczne jest objêcie analizami planistycznymi ca³oci terenów.
12. Wie Donimierz, dzia³ka nr 160/1  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej po przebudowie
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ jak na rysunku
planu, zakaz bezporednich zjazdów z drogi wojewódzkiej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 6;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
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 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci; dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 nieprzekraczalna linia zabudowy od krawê¿nika
jezdni drogi wojewódzkiej min. 20,0 m;
 wymagane jest badanie geotechniczne i orzeczenie o mo¿liwociach fundamentowania na etapie
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
13. Wie Jeleñska Huta, dzia³ka nr 74/18 czêæ  tereny
zabudowy letniskowej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 5;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 zachowaæ istniej¹cy uk³ad wód powierzchniowych;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej poszerzonej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
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 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; potwierdzone d³ugoterminow¹ umow¹;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
14. Wie Jeleñska Huta, dzia³ki nr 160/31, 160/33, 160/34
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do szerokoci 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 15;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 zachowaæ istniej¹cy uk³ad oczek wodnych i rowów;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obo-
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wi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ nale¿y w dotychczasowym u¿ytkowaniu
grunty lene;
 wymagane jest badanie geotechniczne i orzeczenie o mo¿liwociach fundamentowania na etapie
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
15. Wie Kamieñ, dzia³ki nr nr 262/9, 262/11, 262/12  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ na dzia³ki  istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 3;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji we-
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d³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
16. Wie Kamieñ, dzia³ka nr 317/4  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.,
 z uwagi na po³o¿enie pojedynczych dzia³ek w wiêkszych kompleksach wydzieleñ geodezyjnych konieczne jest objêcie analizami planistycznymi ca³oci terenów.
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17. Wie Kamieñ, dzia³ka nr 393/15  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 4;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
18. Wie Kamieñ, dzia³ka nr 192/10  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
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 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.,
 obowi¹zuje zakaz zabudowy w strefie 100 m od
brzegu jeziora.
19. Wie Kamieñ, dzia³ki nr nr 83/11, 83/12  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej;
 podzia³ na dzia³ki  istniej¹cy;
 mo¿liwoæ budowy jednego domu mieszkalnego
oraz wolnostoj¹cego gara¿u po scaleniu obu dzia³ek;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi powiatowej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
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 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
20. Wie Kielno, dzia³ki nr nr 180/4, 181  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 i 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 38;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi gatunkami siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 8,0 m od linii
regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda dla ca³ego zespo³u z wodoci¹gu gminnego
na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej, sk¹d kolektorem do oczyszczalni cieków w Kielnie;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
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 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹ce cieki i zbiorniki wodne wraz z otaczaj¹c¹
je rolinnoci¹ zachowaæ w stanie naturalnym;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy w odleg³oci 20,0 m od linii brzegowej rowów odwadniaj¹cych;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy w odleg³oci 30,0 m od granic s¹siaduj¹cych lasów, jak
w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94
z dn. 08.11.1994r. oraz nr 11/98 z dn. 03.09.1998r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
21. Wie Kielno, dzia³ka nr 381  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 3;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 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 zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu;
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Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
22. Wie Koleczkowo, dzia³ka nr 251/1  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
szer. 12,0m;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
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23. Wie Koleczkowo, dzia³ka nr 261/18  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej poszerzonej do szerokoci 10,0 m;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas wolny od zabudowy o szerokoci
30,0 m od granicy lasu, jak w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
24. Wie Koleczkowo, dzia³ki nr nr 380/2÷380/10  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej i drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki  istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 9;
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 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
25. Wie Koleczkowo, dzia³ka nr 261/12  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
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 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
26. Wie Koleczkowo, dzia³ki nr 268 czêæ, 268/9 czêæ 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 13;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
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 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 30,0 m od granic lasu, jak w Rozporz¹dzeniu
Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
27. Wie Koleczkowo, dzia³ka nr 380/1  teren us³ug rzemios³a;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki rzemielnicze- istniej¹cy;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
30%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ wzd³u¿ granic dzia³ki min 20%
ogólnej powierzchni gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 zabudowa pawilonowa, liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych obiektów
pomocniczych;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 5,0 m;
 architektura bry³y budynku dostosowana do pe³nionych funkcji i otoczenia, z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków, w ograniczonych ilociach, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sie-
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ci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z powierzchni
utwardzonych, parkingów, dróg, placów manewrowych do kanalizacji burzowej po ich wstêpnym
oczyszczeniu w separatorze;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne. Odpady poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscu ich powstania i zagospodarowywania przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 obiekty lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami;
 zachowaæ nale¿y w dotychczasowym u¿ytkowaniu
grunty lene;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
28. Wie Przetoczyno, dzia³ka nr 28  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
12,0 m, po przebudowie skrzy¿owania z drog¹
wojewódzk¹, jak na rysunku planu, zakaz bezporednich zjazdów z drogi wojewódzkiej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej dróg dojazdowych i 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi wojewódzkiej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci od 30° do
50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do oto-
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czenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 nieprzekraczalna linia zabudowy od krawê¿nika
jezdni drogi wojewódzkiej min. 20,0 m;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
29. Wie Przetoczyno, dzia³ki nr 37/2, 37/3  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki  istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej dróg dojazdowych;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci od 30° do
50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
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 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 zabudowa na dzia³ce 37/3 mo¿liwa po skablowaniu linii elektroenergetycznej;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
30. Wie Rêbiska, dzia³ka nr 65  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
droga dojazdow¹ o szerokoci 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 5;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej dróg dojazdowych;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
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 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
31. Wie Rêbiska, dzia³ka nr 141 czêæ  teren us³ug rzemios³a;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej;
 podzia³ na dzia³ki rzemielnicze- istniej¹cy;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
30%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ wzd³u¿ granic dzia³ki min 20%
ogólnej powierzchni gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 20 m od krawê¿nika jezdni drogi powiatowej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 zabudowa pawilonowa, liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych obiektów
pomocniczych;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 5,0 m;
 architektura bry³y budynku dostosowana do pe³nionych funkcji i otoczenia, z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z powierzchni
utwardzonych, parkingów, dróg, placów manewrowych do kanalizacji burzowej po ich wstêpnym
oczyszczeniu w separatorze;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne. Odpady poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscu ich powstania i zagospodarowywania przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie

Poz. 302

 729 

dostêpnych noników energii z zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 obiekty lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami.
32. Wie Rêbiska, dzia³ka nr 138/1  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd wewnêtrzny z terenu dzia³ki nr 141;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 12,5 m od linii regulacyjnej drogi i 20 m od krawê¿nika jezdni drogi
powiatowej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 nieprzekraczalna linia zabudowy od krawê¿nika
jezdni drogi powiatowej min 20,0 m;
33. Wie Rêbiska, dzia³ka nr 86  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
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budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
34. Wie Szemud, os. Grabowiec, dzia³ka nr 64/2  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi i 20,0 m od krawê¿nika jezdnidrogi powiatowej;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 730 

 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
35. Wie Szemud, dzia³ki nr 362/20, 362/26, 362/27  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki  istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek objêtych opracowaniem 10;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
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 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.,
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
36. Wie Szemud, dzia³ka nr 612/3  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do oto-
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czenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
37. Wie Szemud, dzia³ka nr 360/3  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
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Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7226/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
38. Wie Warzno, dzia³ka nr 303/11  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 wydzielenie dzia³ki indywidualnej;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do istniej¹cej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
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 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu.
39. Wie Warzno, dzia³ka nr 303/13  tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 wydzielenie dzia³ki indywidualnej;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do istniej¹cej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 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 zaleceniem stosowania oleju opa³owego lub gazu.
§4
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 Szemud
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud, zatwierdzony uchwa³¹ Gminnej
Rady Narodowej w Szemudzie Nr XI/39/90 z dnia 27 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 124).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust.1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewpdnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

303
UCHWA£A Nr XXXVIII/374/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr 264/3
po³o¿onej we wsi Klukowa Huta w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 7  11, art. 18 ust. 3,
art. 26 i art. 36 ust 3 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 i Nr 100, poz. 1085 na wniosek Zarz¹du Gminy
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
R, obejmuj¹cy dzia³kê nr 264/3 o pow. ok. 0,17 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
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Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia,
trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na
bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym
terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej,
nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy.
Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°. Proporcje rzutu zbli¿one do
modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,9 m powy¿ej poziomu terenu. Przy
budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny winien byæ
utrzymany w stylu i tradycji kaszubszczyzny. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek gospodarczy, gara¿. Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi wojewódzkiej relacji Klukowa Huta  Kartuzy o numerze ewidencyjnym gruntu
289. Linie zabudowy jak na rys. planu: 25,0 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym gruntu 289 i relacji jw., 4,0 m od granic dzia³ki,
2,6 m od napowietrznej linii telefonicznej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji wy³¹cznie z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 261.
KD 1  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi wojewódzkiej relacji jw. Szerokoæ poszerzenia
w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu 4,0 m.
KD 2  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 261.
Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rys. planu 1,5 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiornika bezodp³ywowego szczelnego z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wypo-
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sa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 264/3 zosta³a w³¹czona w granice otuliny
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na
niej zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 264/3 we
wsi Klukowa Huta w gminie Stê¿yca w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
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 Stê¿ycy.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich 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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
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planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

304
UCHWA£A Nr XXXVIII/375/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 192/33 po³o¿onej we wsi Niesio³owice w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 7-11, art. 18 ust. 3,
art. 26 i art. 36 ust 3 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 i Nr 100, poz. 1085 na wniosek Zarz¹du Gminy
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczone symbolem R,
obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 192/33 o pow. ok. 3.7 ha
przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UTI 1  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy nie
wiêcej ni¿ 10% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 60%
pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i
zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie
rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej, nie
wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dach
dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci 45°-50°. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, po-
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ziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno,
za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek winien byæ utrzymany w stylu i tradycji regionalnej. Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi gminnej KD. Linie zabudowy jak na rys. planu: 4,0 m od
granic dzia³ki, 10,0 m od projektowanej drogi KD 1 i od
drogi gminnej do Gostomia o numerze ewidencyjnym
gruntu 191.
UTI 2  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  8 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2.
Ustalenia odnonie kszta³towania zabudowy jak dla terenu oznaczonego symbolem UTI 1. Budynki usytuowane kalenicami równolegle do projektowanej drogi
KD 1. Linie zabudowy jak na rys. planu: 10,0 m od projektowanej drogi lokalnej KD1 i od drogi gminnej relacji Gostomie  Niesio³owice.
UTI 3  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  12 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2.
Ustalenia odnonie kszta³towania zabudowy jak dla terenu oznaczonego symbolem UTI 1. Budynki usytuowane kalenicami równolegle do drogi KD 1.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 10,0 m od projektowanej drogi lokalnej KD 1.
ZK1, ZK2, ZK3  przeznacza siê pasy zieleni krajobrazowej zlokalizowanej w formie pasa dziesiêciometrowej szerokoci wokó³ terenów UTI 1, UTI 2 i UTI 3 zagospodarowane zieleni¹ wysok¹ i krzewiast¹ na bazie
gatunków rodzimych.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ lokaln¹ KD 1
poprowadzon¹ od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 191 relacji Gostomie  Niesio³owice.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 191
relacji Gostomie  Niesio³owice. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu:
3,0 m.
KD 1  przeznacza siê na drogê lokaln¹ do zespo³u letnisk projektowanych w powi¹zaniu z letniskami istniej¹cymi. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na
rys. planu; 10,0 m  12,0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu kanalizacji
wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do
niej pod³¹czyæ.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
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 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej indywidualnej na dzia³ce nr 192/33 we wsi
Niesio³owice w gminie Stê¿yca w skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UT1.
e) tereny zieleni krajobrazowej ZK,
f) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich 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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

305
UCHWA£A Nr XXXVIII/379/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr
238/1 po³o¿onej we wsi Nowa Wie w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 7-11, art. 18 ust. 3,
art. 26 i art. 36 ust 3 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 i Nr 100, poz. 1085) na wniosek Zarz¹du
Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem R,
obejmuj¹cy dzia³kê nr 238/1 o pow. ok. 0,18 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia,
trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na
bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym
terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej,
nie wiêcej ni¿ 8.5 m od poziomu terenu do kalenicy.
Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°. Proporcje rzutu zbli¿one do
modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,9 m powy¿ej poziomu terenu. Przy
budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny winien byæ
utrzymany w stylu i tradycji regionalnej. Dopuszcza siê
lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek
gospodarczy, gara¿. Budynek usytuowany kalenic¹
równolegle do drogi wojewódzkiej relacji Bytów  Kartuzy o numerze ewidencyjnym gruntu 235. Linie zabudowy jak na rys. planu: 25,0 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym gruntu 235
i relacji jw., 4,0 m od granic dzia³ki.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji wy³¹cznie z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 235 relacji Bytów  Kartuzy.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
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drogi wojewódzkiej relacji jw. Szerokoæ poszerzenia
w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu 5,0 m.
Projektowany zjazd z drogi wojewódzkiej relacji jw.
Nale¿y wykonaæ zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. Koniecznoæ uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody projektu technicznego zjazdu pod k¹tem ewentualnej wycinki drzew w trójk¹cie
widocznoci.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne 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,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 238/1 zosta³a w³¹czona w granice otuliny
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na
niej zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.

§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 238/1 we
wsi Nowa Wie w gminie Stê¿yca w skali 1: 500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich 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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

306
UCHWA£A Nr XXXVII/364/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Miasta na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9 lit d, 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,
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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
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26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 109,114, 116, 124, 128
ust. 2 pkt 1 i 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu na 2002 r. w wysokoci
23.515.765 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*, które obejmuj¹:
1) dotacje na zadania wspólnie realizowane w drodze
porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 140.442 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*,
2) dotacje na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 887.750 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu na 2002 rok w wysokoci
21.466.565 z³
w tym:
1) Wydatki bie¿¹ce w wysokoci 18.277.220 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ wynosz¹ 11.375.820 z³,
b) dotacje z bud¿etu wynosz¹ 910.652 z³,
c) wydatki na obs³ugê d³ugu wynosz¹ 50.000 z³,
d) pozosta³e wydatki wynosz¹ 5.940.748 z³.
2) Wydatki maj¹tkowe w wysokoci 3.189.345 zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,
3) Wydatki okrelone w § 1 ust. II obejmuj¹:
a) wydatki na zadania wspólnie realizowane w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 595.892 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*,
b) wydatki na realizacje zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami w wysokoci 887.750 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*,
3. Nadwy¿kê dochodów nad wydatkami przeznacza siê
na rozchody bud¿etowe w wysokoci 2.049.200 z³.
§2
Ustala siê dochody z udzielania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych oraz wydatki zwi¹zane z gminnym programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w wysokoci 159.962 z³.
§3
Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoci 2.049.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska w zgodnie z za³¹cznikiem
nr 4*.
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Ustala siê wykaz dotacji z bud¿etu miasta na 2001 rok
w wysokoci 455.202 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§7
1. Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci  199.805 z³
w tym:
1) rezerwa na wydatki nieprzewidziane w wysokoci 
88.200 z³,
2) rezerwa celowa w wysokoci 111.605 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§8
Przedstawia siê prognozê d³ugu miasta Redy stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 10* do uchwa³y.
§9
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
1) przenoszenia wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u,
2) podejmowania zobowi¹zañ do wysokoci 500.000,3) zaci¹gniêcia kredytu krótkoterminowego do wysokoci 700.000,4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XLII/312/2002
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/287/2001 Rady
Miejskiej we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990r.
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 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954 Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058,
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Miejska uchwa³a, co nastêpuje:
* Za³¹czników Nr 6, 9, 10 nie publikuje siê.
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§1

§2

W § 2 wprowadza siê zmianê poprzez skrelenie ust. 2
lit. a, b, c.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2002 r.

§2
Skrela siê § 3 uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4

309

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2002 r.

UCHWA£A Nr 350/XLII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

308
UCHWA£A Nr XLII/313/2002
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIX/292/2001 Rady
Miejskiej we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (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 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) oraz art. 1, 18, 19 ust. 1 pkt c i ust. 2
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz.
675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704,
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780,
Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954 Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr
122, poz. 1371) § 1 pkt 3 lit. c Rozporz¹dzenie 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
Miejska uchwala co nastêpuje:
§1
W § 1 ust. 1 wprowadza siê zmiany w pkt 4 i 5 poprzez
ich skrelenie.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie lokalizacji targowiska
oraz ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca1990 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 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971) oraz 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, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz.
689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954 Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr
96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1375) i rozporz. Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 38/V/90 Rady Miasta Malborka z dnia
27 wrzenia 1990 r. w sprawie lokalizacji targowiska oraz
ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej
oraz sposobu jej poboru wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) Za³¹cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Miasta Malborka Nr 350/XLII/02
z dnia 31 stycznia 2002 r.
DZIENNE STAWKI OP£ATY TARGOWEJ NA TARGOWISKACH W MIECIE MALBORKU OBOWI¥ZUJ¥
PO UP£YWIE 14 DNI OD DATY OG£OSZENIA W DZIENNIKU URZÊDOWYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OP£ATA
W z³

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOCI

1

2
Sprzeda¿ z wozu konnego, samochodu osobowego
i samochodu dostawczego (od wozu, samochodu)
a) artyku³ów rolno spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ z samochodu ciê¿arowego, platformy, przyczepy
samochodowej lub traktorowej (od samochodu, platformy,
przyczepy)
a) artyku³ów rolno spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ obnona z rêki, kosza, wiadra, wózka, roweru (od osoby)
a) artyku³ów rolno spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej du¿ej
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej ma³ej
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 1 mb
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 2 mb
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 3 mb
Za zajæcie wytyczonego pola namiotowego do 6 m²

1

2

3

4

5
6

3

7,50
12,-

11,14,50
5,50
6,13,11,50
10,5,9,13,12,-
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UCHWA£A Nr 351/XLII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2002 r.
uchylaj¹ca uchwa³ê Rady Miasta Malborka w sprawie
op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 19, poz. 31 z
pón. zm.) Rada Miasta uchwala, co nastepuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Rady Miasta Malborka Nr 238/
XXVII/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. W sprawie op³aty
administracyjnej za czynnoci urzêdowe w brzmieniu ustalonym uchwa³¹ Rady Miasta Malborka nr 324/XXXIX/01
z dnia 29 listopada 2001 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski

311
UCHWA£A Nr XXX/203/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Rzeczenica na 2002 r.
Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r. z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczenica na 2002 r. stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 311, 312
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§2

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy i
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/203/02
Rady Gminy Rzeczcenica
z dnia 15 lutego 2002 r.

GMINNY PROGRAM DS. PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2002

ZADANIA

Plan w z³.

1) Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych
od alkoholu.

5.000,00

1. Dostarczenie informacji o mo¿liwoci podjêcia profesjonalnej terapii, motywowanie i
kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia pomocy psychologicznej po zakoñczeniu
terapii odwykowej oraz rodzinom pacjentów.
2) Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoci dla
dzieci i m³odzie¿y.

25.000,00

Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dzieæmi i
m³odzie¿¹ z rodzin alkoholowych oraz rozwijania umiejêtnoci prowadzenia zajêæ
socjoterapeutycznych.
b) Wspieranie dzia³añ profilaktycznych polegaj¹cych na organizowaniu lokalnych
imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym itp. odbywaj¹cych
siê bez udzia³u alkoholu i w szczególny sposób eksponuj¹cych ten fakt.
– dofinansowanie wycieczek dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ z terenu gminy z
opisanym programem zajêæ profilaktycznych.
3) Wspomaganie instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.

11.000,00

a)

a)

Dofinansowanie dzia³añ instytucji i stowarzyszeñ zwi¹zanych z:
– profilaktyk¹ i wspó³prac¹ z grupami ryzyka
– przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie
– rehabilitacj¹ osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych.
Razem:
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UCHWA£A Nr XXX/204/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia op³at za pobór wody z wodoci¹gów gminnych i za nieczystoci p³ynne wprowadzane
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr9, poz. 43 ze zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³at za wodê dostarczan¹ z wodoci¹gów gminnych w wysokoci:

41.000,00
1) 1,21z³ za 1 m3 dla gospodarstw domowych i rolnych,
2) 1,81z³ za 1 m3 dla pozosta³ych.
Op³aty zawieraj¹ podatek Vat.
§2
Ustala siê op³atê za nieczystoci p³ynne wprowadzane
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych w wysokoci:
1) 1,69 z³ za 1 m3 dla gospodarstw domowych i rolnych.
2) 2,42 z³ za 1 m3 dla pozosta³ych.
Op³aty zawieraj¹ podatek Vat.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/159/00 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia op³aty za pobór wody z wodoci¹gów gminnych i za nieczystoci p³ynne wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
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Poz. 312, 313, 314, 315
§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy i
Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 4/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie uznania wcieklizny zwierz¹t za wygas³¹, na
niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6  ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
i zaraliwych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 129, poz. 1438)
 zarz¹dza siê, co nastêpuje.
§1
Uznaje siê za wygas³¹ wciekliznê zwierz¹t wystêpuj¹c¹ na terenie gmin: Starogard Gd., Zblewo, Bobowo, Lubichowo, Pelplin, Kwidzyn, Sadlinki, Prabuty, Ryjewo,
Sztum; stosownie do wydanych rozporz¹dzeñ w latach
2000-2001.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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), art. 5 ust. 1, art. 7 ust.2, art. 7a ust. 1, art.
14, art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84) w zwi¹zku z ustaleniami art. 88a ust. 4 ustawy z
dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz.
958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z
2002 r. Nr 1, poz. 2) 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)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W § 5 ust. 1 uchwa³y Nr XXVII/124/2001 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie
podatków i op³at lokalnych na 2002 rok (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 94, poz. 1471) zmienionej
uchwa³¹ Nr XXVIII/131/2001 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2001 r. skrela siê pkt 3 i pkt 4.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

§2
Trac¹ moc nastêpuj¹ce rozporz¹dzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania wcieklizny, na niektórych obszarach województwa pomorskiego:
Nr 3/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Nr 4/2000 z dnia 17 lipca 2000 r.
Nr 7/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Nr 9/2001 z dnia 28 wrzenia 2001 r.
§3
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Ba³tyckim oraz rozplakatowania w miejscowociach publicznych, w gminach wymienionych
w § 1.
2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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UCHWA£A Nr XXIX/133/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2002 rok.
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,

315
UCHWA£A Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ
w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 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. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/125/2001 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i
zwolnieñ w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 94, poz. 1472) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 315
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1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku
od rodków transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej
masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton wg za³¹cznika nr 3 do uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹

masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg
za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
b) ust. 2 skrela siê.
2) § 2 skrela siê.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.

Stawki podatku od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
50
100
200
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.

Stawki podatku od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
100
123
340
479
Trzy osie
123
214
439
570
878
878

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
123
340
479
1084
214
439
570
878
1365
1365

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 315

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Cztery osie i wiêcej
570
578
902
1432
1432

578
902
1432
2124
2124
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.

Stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
200
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.

Stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
200
230
485
1223
Trzy osie
1079
1492

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
233
416
796
1678
1492
2207

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
7
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
150

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 315, 316
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa /przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Jedna o
100
154
277
Dwie osie
182
531
736
995
Trzy osie
586
816

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
122
277
486
268
736
1118
1472
816
1109

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXIX/134/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2002 r.
Stawki podatku od autobusów

Liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿
równa lub wy¿sza
30
30

316
Gdañsk, dnia 25 lutego 2002 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/212-A/665/26/2002/II/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr

Stawka podatku (w z³otych)
600
1000
88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z
2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802)
na wniosek
z dnia 19 lutego 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kwidzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170161027
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD
 820/212-A/16/2000/II/KK, zmienion¹ decyzjami z dnia
14 wrzenia 2001 r. Nr OGD  820/212-A/18/2001/II/DS, z
dnia 31 grudnia 2001 r. Nr OGD  820/212-A/20/2001/II/
MS oraz z dnia 24 stycznia 2002 r. Nr OGD  820/212-A/
23/2002/II/JG w zakresie ustalonego w niej okresu obo-
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wi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 31 marca
2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/210/212/U/2/
98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
 obrót ciep³em Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr
OGD  820/212-A/16/2000/II/KK i og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 7 wrzenia 2000 r. (Nr 84, poz. 547). W powy¿szej decyzji zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at
zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia 2001 r.
W dniu 27 czerwca 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a. W toku
tego¿ postêpowania, decyzj¹ z dnia 30 lipca 2001 r.
Nr OGD  820/212-A/5/2001/III/S.A, Prezes URE ustali³ wysokoæ wspó³czynnika korekcyjnego Xw okrelaj¹cego
projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, w pierwszym
roku stosowania taryfy dla ciep³a.
Pismem z dnia 13 sierpnia 2001 r. znak: 921/2001,
Przedsiêbiorstwo wnios³o odwo³anie od ww. decyzji. Na
wniosek Przedsiêbiorstwa z dnia 11 wrzenia 2001 r. znak:
1056/2001, z dnia 31 grudnia 2001 r. znak: 1998/12/24/
2001 i z dnia 22 stycznia 2002 r. znak: 162/2002, z uwagi
na wniesione odwo³anie, Prezes URE trzykrotnie wyd³u¿y³ okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych
w taryfie do dnia 28 lutego 2002 r.
Kolejnym pismem z dnia 19 lutego 2002 r. znak: 309/
2001 Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê do Prezesa URE z
wnioskiem o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania aktualnej Taryfy dla ciep³a do dnia 31 marca 2002 r. W uzasadnieniu ww. wniosku Przedsiêbiorstwo wskaza³o miêdzy innymi, i¿ aktualnie toczy siê postêpowanie odwo³awcze do decyzji Prezesa URE Nr OGD  820/212-A/5/
2001/III/SA z dnia 30 lipca 2001 r., a poniewa¿ nie ma
mo¿liwoci rozpatrzenia odwo³ania przez S¹d Okrêgowy
w Warszawie  S¹d Antymonopolowy do dnia 28 lutego
2001 r., niniejszy wniosek jest zasadny.
Z uwagi na treæ powy¿szego pisma Prezes URE ponownie uzna³, i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD 
820/212-A/16/2000/II/KK w sprawie zatwierdzenia drugiej
taryfy dla ciep³a, w zakresie ustalonego w niej okresu
obowi¹zywania bazowych stawek op³at. Dlatego te¿, na
podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto
postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej
wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie odwo³awcze prowadzone na skutek wniesienia odwo³ania, przez Przedsiêbiorstwo, od decyzji Prezesa URE z dnia 30 lipca 2001 r.
Nr OGD  820/212-A/5/2001/III/SA. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w
drugiej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Jednoczenie przed³u¿eniu okresu obowi¹zywania bazowych stawek nie
sprzeciwia siê treæ przepisu § 46 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053)
z którego wynika, i¿ taryfy obowi¹zuj¹ce przed dniem
wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie
ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555) i
dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie i op³aty
za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7
ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie póniej ni¿ w terminie 30
dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia,
obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r. Taryfa dla ciep³a ustalona przez Przedsiêbiorstwo zosta³a
bowiem zatwierdzona decyzj¹ Prezesa URE z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD  820/212-A/16/2000/II/KK.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1) Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2) Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3) Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. Batalionów Ch³opskich 23
82-500 Kwidzyn
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 25 lutego 2002 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta
Helu w okrêgu wyborczym Nr 1 przeprowadzonych w
dniu 24 lutego 2002 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 24 lutego 2002 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta Helu w okrêgu wyborczym Nr 1.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Helu w
okrêgu wyborczym Nr 1 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Helu w
okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób uprawnionych do
g³osowania wynios³a 200, w g³osowaniu wziê³o udzia³
(odda³o karty wa¿ne) 65 wyborców, co stanowi 32,5%
uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Helu potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja
sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu
wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 1 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
64
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy M³odzi Gór¹
2
1) ZAPLETAL Katarzyna
2
Lista nr 2  Sojusz Lewicy Demokratycznej
32
1) S£UGOCKI Zbigniew
32
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Ruch
18
1) JANIAK Gra¿yna
18
Lista nr 4  Komitet Wyborczy Bezpieczne miasto 12
1) KIERZNIKOWSKI Marek
12
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³

wybrany radnym S³ugocki Zbigniew z listy Nr 2  Sojusz
Lewicy Demokratycznej.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 25 lutego 2002 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 1 przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2002 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 24 lutego 2002 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 1.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 1 wybrano 1
radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób
uprawnionych do g³osowania wynios³a 554, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 181 wyborców, co stanowi 32,67% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Stawie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów
Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w
okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 1 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
179
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Sympatycy SLD 73
1) KRUKOWSKI Miros³aw
73
Lista nr 2  Niezale¿ni 2000
106
1) OSTROWSKI Wojciech
106
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Ostrowski Wojciech z listy Nr 2   Niezale¿ni 2000.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 25 lutego 2002 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Stê¿ycy w okrêgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2002 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 24 lutego 2002 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Stê¿ycy w okrêgu wyborczym Nr 5.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Stê¿ycy w okrêgu wyborczym Nr 5 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Stê¿ycy w okrêgu wyborczym Nr 5 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 670, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 128 wyborców, co stanowi 19,1% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Stê¿ycy potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja
sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu
wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 5 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
126
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Pod Wie¿yc¹
49
1) KULIÑSKI Marek
49
Lista nr 2  Prawo i Sprawiedliwoæ
77
1) MAJCHERCZYK Jan
77
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Majcherczyk Jan z listy Nr 2  Prawo i
Sprawiedliwoæ.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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UCHWA£A Nr XLIV/657/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLI/602/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dowe nie objête op³at¹ skarbow¹ i ustalenie jej wysokoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz
art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 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, 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
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta
Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLI/602/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe nie objête
op³at¹ skarbow¹ i ustalenie jej wysokoci, zmienionej
uchwa³¹ Nr XLIII/640/2002 z dnia 31 stycznia 2002 roku,
w § 1 skrela siê pkt 4 i 5.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 5/2002
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 4 marca 2002 r.
w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw
w 2002 r. w województwie pomorskim.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75,
poz. 468 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 z
2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz.1194 i Nr 125, poz. 1367) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
Ogóln¹ powierzchniê przeznaczon¹ pod uprawy maku
niskomorfinowego w 2002 r. w województwie pomorskim
ustala siê na 300 ha.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 321

 748 

§2
Powierzchnia przeznaczona pod uprawy maku niskomorfinowego w poszczególnych gminach województwa
pomorskiego bêdzie wynosiæ:
1) w Gminie Kwidzyn  10 ha,
2) w Gminie Lichnowy  30 ha,
3) w Gminie Malbork  20 ha,
4) w Gminie Mi³oradz  30 ha,
5) w Gminie Nowy Dwór Gd.  40 ha,
6) w Gminie Nowy Staw  100 ha,
7) w Gminie Ostaszewo  10 ha,
8) w Gminie Ryjewo  10 ha,

9) w Gminie Sadlinki  10 ha,
10) w Gminie Stegna  30 ha,
11) w Gminie Sztutowo  10 ha,
§3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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