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459
UCHWA£A Nr XXXIII/467/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 845 obr. Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18 -25, art. 27-29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego wsi Chwaszczyno, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXV/221/93 Rady Gminy w ¯ukowo z
dnia 16 padziernika 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 26,
poz. 737) oraz do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 845 i nr 846 w Chwaszczynie zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVIII/302/96 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 16 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1997 r. Nr 28, poz. 80) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. Dzia³ka nr 845 obrêb Chwaszczyno o powierzchni 2,73
ha, przeznaczona jest pod zabudowê o funkcji mieszkaniowo-us³ugowej
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA DLA TERENU WYZNACZONEGO LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI S¥ NASTÊPUJ¥CE:
MN,U  projektowana zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca wraz z zabudow¹ us³ugow¹ zlokalizowan¹ w
budynkach osobnych lub z funkcj¹ mieszkaniow¹
jako towarzysz¹c¹ na dzia³kach o powierzchni min.
1000 m2. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek w celu
zwiêkszenia ich powierzchni.
b) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
c) zakaz zabudowy obiektów tymczasowych,
d) dopuszcza siê podpiwniczenia budynków,
e) dopuszczalna wysokoæ wszystkich budynków do
10 m ppt,
f) dopuszczalna maksymalna wysokoæ posadzki parteru 1,20 m,
g) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla:
 budynków mieszkalnych  1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe,
 budynków gospodarczych i us³ugowych  1 kondygnacja + poddasze,
h) dopuszczalne rodzaje dachów  dwuspadowe symetryczne,
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów 21°-45°
(w przypadku us³ug zwi¹zanych z motoryzacj¹ mo¿liwe jest zastosowanie dachów p³askich),
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j) dpouszczalne s¹ wszystkie rodzaje pokrycia dachów,
k) wskazane jest stosowanie form architektonicznych
nawi¹zuj¹cych do tradycji budowlanych na tym
terenie,
l) linia zabudowy  w odleg³oci min 4,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
m) na obszarze planu zakaz lokalizacji us³ug szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludnoci, uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ siê zawierzæ w
granicach dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ
winien odpowiadaæ normom przewidzianym dla
zabudowy mieszkaniowej,
n) obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnosci winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
o) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie nale¿y wprowadzaæ us³ug wodoch³onnych oraz wytwarzaj¹cych du¿e iloci cieków,
p) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmiej 20% powierzchni ogólnej dzia³ek,
q) ze wzglêdu na po³o¿enie dzia³ki w granicach terenu ochrony ujêcia wody Straszyn obowi¹zuj¹ na
nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji
Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o
ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
r) zaleca siê rozwa¿enie mo¿liwoci zachowania drzewa rosn¹cego przy wjedzie na drogê nr 218.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o wewnêtrzn¹ drogê dojazdow¹ KS o szerokoci 10,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych zakoñczon¹ placem
nowrotnym,
b) wjazd na teren opracowania z istniej¹cej drogi krajowej nr 218 (po modernizacji istniejacego wjazdu),
c) KD  rezerwa pod modernizacjê uk³adu drogowego,
d) linia zabudowy od drogi nr 218  4,0 m od linii rozgraniczajacej teren rezerwy pod modernizacjê uk³adu drogowego KD,
e) wyklucza siê bezporednie zjazdy z terenu MN,U
przez teren KD do drogi wojewódzkiej nr 218,
f) KS  wewnêtrzna droga dojazdowa  szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych  10 m zakoñczona placem do zawracania, po³¹czona z drog¹ wojewódzk¹ nr 218 przez przebudowane skrzy¿owanie tej
drogi z Drog¹ Kaszubsk¹,
g) dopuszcza siê tymczasowy sposób u¿ytkowania do
czasu rozpoczêcia przebudowy skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹, korzystanie z istniej¹cego uk³adu
komunikacyjnego na dzia³ce nr 845 z bezporednim w³¹czeniem do drogi wojewódzkiej,
h) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnych
dzia³ek,
i) istniej¹cy zjazd na dzia³kê nr 845 mo¿e pozostaæ w
dotychczasowym stanie i byæ wykorzystany, w sytuacji podzia³u terenu na dzia³ki, dla utworzenia
drogi wewnêtrznej. W sytuacji zmiany sposobu
zagospodarowania ka¿dej dzia³ki wydzielonej z te-
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renu nr 845 konieczne jest uzgadnianie z zarz¹dc¹
drogi wojewódzkiej nr 218 warunków dostosowania
parametrów zjazdu do wielkoci oraz struktury planowanego ruchu.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych i technologicznych  do zbiorczej kanalizacyji,
c) cieki doprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczonym wskanikom dla odbierajacej je oczyszczalni,
d) na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
e) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek,
f) odprowadzenie wód opadowych z placów i nawierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku  do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
g) zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych,
h) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
i) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez zarz¹dcê sieci,
j) usuwanie odpadów sta³ych:
 segregacja wg grup asortymentowych,
 odpady komunalne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie od odpadów technologicznych,
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnie zamkniêtych i oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach. Winny
one byæ opró¿niane przez spacjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne,
 zu¿yte akumulatory nale¿y gromadziæ w zamkniêtych pomieszczeniach; wydzielonych boksach o
utwardzonych szczelnych pod³o¿ach, zagospodarowanie nimi nale¿y zlecaæ koncesjonowanemu przedsiêbiorstwu spacjalistycznemu,
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne,
k) dopuszcza siê realizacjê linii oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nieokrelonych na rysunku
planu dla obs³ugi przewidywanych terenów mieszkaniowych i us³ugowych, których lokalizacja nie
mog³a byæ zdefiniowana na etepie sporz¹dzenia
planu  w warunkach zachowania przepisów szczególnych w dziedzinie ochrony rodowiska oraz prawa budowlanego,
l) ochrona p.-po¿.  z istniej¹cego wodoci¹gu zgodnie z polskimi normami.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego który jest jed-
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noczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie do za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo 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 ¯ukowie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹;
§5
Traci moc:
 miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego wsi Chwaszczyno, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXV/221/93 Rady Gminy w ¯ukowo z dnia 16 padziernika 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 26, poz. 737)
oraz
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dzia³ek nr 845 i nr 846 w Chwaszczynie zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXVIII/302/96 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 16 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 80 z 1997 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania
planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

460
UCHWA£A Nr XXXIII/468/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 160/1 obr. Przyjañ, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z pón. zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
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wraz z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du Gminy,
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ka nr 160/1 obrêb Przyjañ o powierzchni 2,2328 ha,
przeznaczona dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo na funkcjê upraw rolnych w strefie RP  przeznacza
siê aktualnie na:
a) funkcja dominuj¹ca  mieszkaniowa w zabudowie
jednorodzinnej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN);
b) funkcjê obs³ugi komunikacyjnej  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K);
c) obszar lokalizacji urz¹dzeñ energetycznych  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE);
d) na obszarze okrelonym w za³¹czniku graficznym
symbolem NO/Z obszar lokalizacji lokalnej oczyszczalni cieków oraz ogólnodostêpnej zieleni urz¹dzonej.
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 8 m od
lini rozgraniczaj¹cej drogi o symbolu na planie K;
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi dz. nr ew. 159 oraz w
odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi o symbolu na planie K;
c) maksymalny procent zabudowy 30%;
d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja i poddasze u¿ytkowe;
e) maksymalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku mieszkalnego: 10 m;
f) maksymalna wysokoæ posadzki parteru: 0,60 m
od poziomu terenu,
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
h) dachy symetryczne: dwuspadkowe strome lub naczó³kowe strome, pó³p³askie na ciance kolankowej;
i) spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21o do 30o; dla pozosta³ych form
od 40o do 50o;
j) kalenica budynku usytuowana równolegle do drogi o symbolu na planie K;
k) pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ oraz materia³ami
dachówko podobnymi takimi jak: blachodachówka, dachówka cementowa, z wy³¹czeniem dachówki bitumicznej;
l) maksymalna wysokoæ zabudowy dla gara¿u wolnostoj¹cego i budynku gospodarczego, licz¹c od

Poz. 460

poziomu terenu do najwy¿szego punktu obiektu:
6,0 m;
m) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
n) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji;
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dz. nr ew. 159 oraz drogi o symbolu na rysunku w
za³¹czniku graficznych K;
b) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  cieki odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacyjnej i
oczyszczone w lokalnej oczyszczalni cieków;
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
d) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku;
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
f) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od urz¹dzeñ energetycznych i linii elektroenergetycznej zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
g) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
h) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
i) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji;
j) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
1.4.USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA:
a) teren le¿y w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, na którym obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych,
b) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
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c) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%;
e) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni nie mniej ni¿ zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmiej 3%
powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
f) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic
w³asnoci.
1.5.USTALENIA INNE:
a) dopuszcza siê podzia³y dzia³ki okrelonych w za³¹czniku graficznym Uchwa³y  min. wielkoæ dzia³ek po podziale min. 1000 m2;
b) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich;
c) w przypadku gdyby wydzielona pod urz¹dzenia
energetyczne dzia³ka (EE) okaza³a siê na te cele
zbêdna, to po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, mo¿na teren ten przeznaczyæ pod zieleñ
urz¹dzon¹ (Z);
d) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w pkt 2 Uchwa³y Nr XV/239/99 Rady
Miejskiej w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania zmian fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo: na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny podlegaj¹ce ochronie  nie
okrelono granic i zasad ich zagospodarowania.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 2,2328 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo 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 ¯ukowie;
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹
Uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³a
Nr XVIII/99/91 Rady Miasta i Gminy ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.),
w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, a który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

461
UCHWA£A Nr XXXIII/469/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 3/2 obr. Ma³kowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z pón. zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du Gminy,
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ka nr 3/2 obrêb Ma³kowo o powierzchni 6.98 ha,
przeznaczona dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo na funkcjê upraw rolnych w strefie RPMRZ, przeznacza siê aktualnie na:
a) funkcja dominuj¹ca  mieszkaniowa w zabudowie
jednorodzinnej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN);
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b) funkcja uzupe³niaj¹ca  maks. 20%  us³ugi nieuci¹¿liwe w zabudowie wolnostoj¹cej, w strefie
okrelonej w za³¹czniku graficznym symbolem U;
c) funkcjê obs³ugi komunikacyjnej  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2);
d) obszar lokalizacji urz¹dzeñ energetycznych  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE);
e) na obszarze okrelonym w za³¹czniku graficznym
symbolem NO/Z obszar lokalizacji lokalnej oczyszczalni cieków oraz ogólnodostêpnej zieleni urz¹dzonej.
1.1.Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
 6 m od lini rozgraniczaj¹cej terenu MN1U i K1;
 10 m od rozgraniczaj¹cej terenu MN1U i drogi
dz. nr ew. 171 oznaczonej w planie ogólnym symbolem 041KDV;
 15 m od granicy lasu dz. nr ew. 264/2;
b) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 6 m od
lini rozgraniczaj¹cej tereny MN2U, MN4, MN5 i drogi K1;
c) maksymalny procent zabudowy 25%;
d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym;
f) maksymalna wysokoæ posadzki parteru 0,60 m od
poziomu gruntu;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
h) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe strome, pó³p³askie na ciance kolankowej;
i) dopuszcza siê wybudówki, szczyty i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych;
j) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21o do 30o, dla pozosta³ych form od 40o do 50o;
k) pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ oraz materia³ami
dachówko podobnymi takimi jak: blachodachówka, dachówka cementowa z wy³¹czeniem dachówek bitumicznych;
l) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych;
m) dopuszczalna wysokoæ zabudowy dla gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu obiektu
maksymalnie 6,0 m;
n) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
o) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ oraz ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³o podobne takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku,
p) zakaz stosowania sidingu do wykoñczenia elewacji.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) obs³uga w zakresie komunikacji z dz. nr ew. 171 
droga oznaczona w planie ogólnym symbolem
041KDV  oraz dróg wewnêtrznych K1 i K2;

Poz. 461

b) dopuszcza siê lokalizowanie dróg dojazdowych o
min. szerokoci 10 m niezbêdnych do skomunikowania poszczególnych posesji;
c) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  cieki odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacyjnej i
oczyszczone w lokalnej oczyszczalni cieków; zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych znaczne
iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e iloci cieków;
cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê us³ug,
nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania icj jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie dróg opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek,
d) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; istniej¹c¹ linie napowietrzn¹ doprowadziæ do zgodnoci z
norm¹ PN-05100 kosztem i staraniem w³aciciela
gruntów; nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od urz¹dzeñ energetycznych i linii elektroenergetycznej
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
f) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji;
g) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji;
h) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych tj. olej opa³owy, gaz, energia elektryczna;
i) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
j) odpady technologiczne winny byæ segregowane
w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
k) osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych i piasku okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i
utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.

Poz. 461
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1.4.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
a) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni, na którym obowi¹zuj¹ w nim zakazy i
ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych;
b) projektowane przedsiêwziecia inwestycyjne nie
mog¹ powodowaæ uci¹¿liwoci poza granicami
w³asnoci dzia³ki,
c) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ w
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami;
d) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza dwiêku w rodowisku jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jak równie¿ odorów i
emisji niezorganizowanej,
e) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwocimi,
f) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
g) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê wymagane jest ucilenie rozpoznania
warunków geologicznych celem ustalenia warunków realizacji planowanej funkcji;
h) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi; obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji do strony drogi, na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wewnêtrznych lub w liniach rozgraniczaj¹cych drogi,
i) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje nakaz lokalizacji zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmiej 3%
powierzchni dzia³ki nie mniej ni¿ 50 m2,
j) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%;
k) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic
w³asnoci,
1.5.Ustalenia inne:
a) dopuszcza siê podzia³y dzia³ki, min. wielkoæ dzia³ek po podziale 1200 m2;
b) w przypadku gdyby wydzielona pod urz¹dzenia
energetyczne dzia³ka (EE) okaza³a siê na te cele
zbêdna, to po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, mo¿na teren ten przeznaczyæ na cele
mieszkaniowe (MN4);
c) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej mniejszej
ni¿ 1200 m2;
d) obszar znajduje siê strefie ochrony konserwatorskiej  projekty budowlane nowych obiektów nale¿y uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku;
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e) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 2000
bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w
legendzie do za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w 2 Uchwa³y Nr VIII/108/99 Rady
Miejskiej w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania zmian fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo:
a) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny podlegaj¹ce ochronie  nie okrelono granic i zasad ich zagospodarowania.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 6,98
ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo 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 ¯ukowie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³a
Nr XVIII/99/91 Rady Miasta i Gminy ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.),
w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXIX/109/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 padziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy szkolnej w miejscowoci Wicko (dz. 548/3, dz. 551/5) gmina Wicko.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), zgodnie ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wicko przyjêtym uchwa³¹ Nr 39/96
Rady Gminy Wicko z dnia 13 czerwca 1996 r., realizuj¹c
Uchwa³ê Rady Gminy Wicko Nr XVII/27/2000 z dnia
26 maja 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoci Wicko, Rada Gminy Wicko uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego dla terenu zabudowy szkolnej w miejscowoci Wicko  dobudowa budynku gimnazjum do istniej¹cej szko³y podstawowej po³o¿onej na dzia³kach
548/3 i 551/5. Nowe opracowanie nosiæ bêdzie nazwê
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zabudowy szkolnej w miejscowoci Wicko
(dz. 548/3, dz. 551/5) gmina Wicko.
2. Granice planu obejmuj¹ obszar stanowi¹cy czêæ dzia³ek 548/3 i 551/5, po³o¿ony w miejscowoci Wicko, który zosta³ okrelony na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym Za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest przeznaczenie terenu
dotychczasowego kompleksu owiatowego na cele zabudowy szkolnej z okreleniem mo¿liwoci realizacji
budynku gimnazjum w dobudowie do istniej¹cej szko³y podstawowej, z okreleniem zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy terenu
i kszta³towania architektury
§2
1. W granicach planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
a) zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
(NLZ),
b) projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do istniej¹cego obiektu szkolnego,
2. Ustalenia szczegó³owe dla wyró¿nionych jednostek
urbanistycznych:

Treæ ustaleñ
Powierzchnia terenu 1,00 ha.
Teren istniej¹cych us³ug owiaty  szko³a podstawowa i gimnazjum.
Adaptacja istniej¹cej szko³y podstawowej wraz z budow¹ budynku
gimnazjum – w dobudowie do istniej¹cego budynku szko³y podstawowej.
Planowana dobudowa w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
Charakter architektury planowanego budynku powinien nawi¹zywaæ do
istniej¹cego obiektu szkolnego.
Dopuszczalna wysokoæ obiektu dobudowy do 3 kondygnacji.
Nieprzekraczalna wysokoæ budynku 15m (od poziomu terenu do kalenicy).
0
Dach dwu- lub wielospadowy o k¹cie nachylenia 30-45 .
Spadki dachu oraz pokrycie dachowe w nawi¹zaniu do istniej¹cego obiektu
szkolnego.
2
Dopuszczalna powierzchnia zabudowy planowanej dobudowy 800-900 m .
Zaleca siê obsadzenie ¿ywop³otem wschodniej granicy terenu dzia³ki.
Rozbudowa nie mo¿e naruszaæ zachowanego starodrzewu (istniej¹ce
pomniki przyrody okrelono na rysunku planu).
Dostêpnoæ terenu z wykorzystaniem istniej¹cego wjazdu na dzia³kê od
drogi wojewódzkiej nr 213 Wicko-Maszewko-Choczewo-Puck.
W ramach istniej¹cego wjazdu nale¿y wydzieliæ chodnik (dojcie piesze do
szko³y) oraz dojazd ko³owy, który stanowiæ bêdzie wjazd na dzia³kê szkoln¹
oraz wjazd na parking tj. teren 4 KSp.
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Powierzchnia terenu 0,11 ha.
Teren istniej¹cego lasu.
Adaptacja zadrzewienia z zachowaniem istniej¹cego starodrzewu.
Powierzchnia terenu 0,05 ha.
Teren istniej¹cego lasu.
Adaptacja zadrzewienia z zachowaniem istniej¹cego starodrzewu.
Powierzchnia terenu 0,11 ha.
Teren istniej¹cego parkingu.
Trwa³a adaptacja.
Wjazd na teren parkingu z wykorzystaniem istniej¹cego dojazdu do
zabudowañ szkolnych.
Nale¿y wykonaæ pas zieleni izolacyjnej o szerokoci 3 m na ca³ej d³ugoci
parkingu (równolegle do drogi wojewódzkiej nr 213).
Dopuszcza siê lokalizacjê parterowej zabudowy us³ugowej o powierzchni
2
zabudowy do 50 m , wysokoci nie przekraczaj¹cej 4m i usytuowanej w
odleg³oci nie mniejszej ni¿ 8 m od zewnêtrznej krawêdzi drogi
wojewódzkiej nr 213.
Powierzchnia terenu 0,03 ha.
Teren zieleni izolacyjnej (pomiêdzy dzia³k¹ szkoln¹ a parkingiem).

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
w infrastrukturê techniczn¹
§3
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Wicko-Charbrowo istniej¹cym przy³¹czem wodoci¹gowym. Trasê przy³¹cza wodoci¹gowego przystosowaæ do planowanego zainwestowania,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych poprzez lokaln¹ przepompowniê po³o¿on¹ w granicach planu do
sieci kanalizacji sanitarnej, któr¹ sp³ywaæ bêd¹ na
istniej¹c¹ mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê
cieków po³o¿on¹ poza granicami planu. Istniej¹cy
zbiornik bezodp³ywowy zlikwidowaæ,
c) odprowadzenie wód deszczowych z parkingu do
wód powierzchniowych po ich wczeniejszym
oczyszczeniu do wartoci normatywnych. Wody
deszczowe z po³aci dachowych odprowadzaæ istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego.
d) odpady sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym i wywoziæ na wysypisko gminne,
e) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnej kot³owni wykorzystuj¹cej paliwa charakteryzuj¹ce siê ma³¹ emisj¹ zanieczyszczeñ do powietrza,
f) zasilanie energetyczne dwustronne: z istniej¹cej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowej nr
682 oraz z istniej¹cej linii napowietrznej nn ze stacji
transformatorowej nr 824. Wymagana przebudowa
istniej¹cych linii energetycznych na odcinkach koliduj¹cych z planowan¹ rozbudow¹ szko³y. Zasilanie
energetyczne oraz przebudowa istniej¹cych linii
zgodnie z warunkami technicznymi Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A. Rejon Energetyczny Lêbork,
g) pod³¹czenie do sieci telekomunikacyjnej na warun-

kach technicznych, które nale¿y uzyskaæ w Rejonie Telekomunikacyjnym Telekomunikacji Polskiej S.A. Lêbork.
2. Powi¹zanie komunikacyjne zespo³u zabudowy szkolnej z uk³adem zewnêtrznym  z przyleg³ej drogi wojewódzkiej nr 213 Wicko-Puck.
3. Parkowanie w granicach terenu istniej¹cego parkingu
(4 KSp).
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
gruntów rolnych i lenych
§4
1. Plan obejmuje tereny zabudowy mieszkalnej, /RIVa, Bz/
LsIII i N o pochodzeniu mineralnym.
2. Zgodnie z ustaleniami planu zachowuje siê dotychczasow¹ funkcjê terenów lenych.
3. Poniewa¿ planowan¹ rozbudowê szko³y planuje siê w
obszarze zabudowanych gruntów nie stanowi¹cych
gruntów rolnych nie zachodzi potrzeba zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nielene.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Wymagania dot. ochrony interesów osób trzecich:
nale¿y zachowaæ warunki ustalone przepisami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 140 z pón. zm.).
2. W zakresie ochrony przed ha³asem  dopuszczalny
poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ 45 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy.
3. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie dokumentacji technicznej wymagane jest sporz¹dzenie badañ
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geologicznych (w trybie prawa geologicznego i górniczego).
Planowana rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu nie mog¹ naruszaæ zachowanego starodrzewu  istniej¹cych pomników przyrody okrelonych na rysunku planu.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniej¹cym zadrzewieniem, na usuniêcie drzew wymagane
jest uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Wicko (w trybie ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska).
Z uwagi na po³o¿enie terenu w strefie obserwacji archeologicznej, w trakcie prowadzenia prac ziemnych
budowlanych, w przypadku natrafienia na lad reliktów archeologicznych (przepalonych kamieni, warstwy
spalenizny lub fragmentów ceramiki i innych), prace
ziemne nale¿y wstrzymaæ i powiadomiæ Wojewódzki
Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku  Delegaturê w S³upsku.
W zakresie wymagañ obrony cywilnej na etapie projektu technicznego wymagane uzyskanie uzgodnienia
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego  Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw
Obronnych Oddzia³u Zamiejscowego w S³upsku.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Wicko.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Wicko
E. Gryckiewicz
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UCHWA£A Nr XXXVIII/268/01
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 114/1,
114/2 i czêci dzia³ki nr 114/3 k.m. 2 obrêb 7 po³o¿onego przy ulicy Gdañskiej we W³adys³awowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 1825, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139

z pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) Rada Miejska we
W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru dzia³ek nr 114/1, 114/2 i czêci
dzia³ki nr 114/3 o powierzchni 0,68 ha, km2 obrêb 7 po³o¿onego przy ulicy Gdañskiej we W³adys³awowie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
UR/MN1, UR/MN2  tereny zabudowy us³ugowo-rzemielniczej z dopuszczeniem realizacji budynku mieszkalnego dla w³aciciela nieruchomoci:
 wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji oraz poddasze u¿ytkowe (do 10,0 m od poziomu terenu do
kalenicy),
 poziom posadzki parteru  maks. 0,6 m nad poziomem terenu,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 25°-45°),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 22,0 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr
27,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej
KD, jak na rysunku planu.
UR/MN3  teren zabudowy us³ugowo-rzemielniczej,
w tym warsztaty elektrotechniki samochodowej, myjnia i obs³uga samochodów z dopuszczeniem realizacji
budynku mieszkalnego dla w³aciciela nieruchomoci;
 dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu na mniejsze
dzia³ki o powierzchni min. 800 m2, wydzielenie drogi dojazdowej do tych dzia³ek oraz wydzielenie dzia³ki
pod trafostacjê,
 powierzchnia zabudowy  do 40 % powierzchni
dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  do 2 kondygnacji oraz poddasze u¿ytkowe (do 10,0 m od poziomu terenu do
kalenicy),
 poziom posadzki parteru  maks. 0,6 m nad poziomem terenu,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 25°-45°),
 nieprzekraczalna linia zabudowy  10,0  20,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej terenu, jak na rysunku planu.
KD  droga dojazdowa  szerokoæ pasa drogowego
w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m.
KD 1  poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 27  pas terenu o szerokoci 6,5 m.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wjazdy na tereny UR/MN1, UR/MN2 i UR/MN3 z drogi
dojazdowej KD,
 miejsca postojowe  na w³asnych dzia³kach,
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
miejskiego; umo¿liwiæ eksploatacjê odcinka istniej¹cej sieci wodoci¹gowej przebiegaj¹cej przez tereny UR/MN1 i UR/MN2,
 odprowadzenie cieków  do uk³adu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków w Swarzewie,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki ; z terenów
utwardzonych  po podczyszczeniu,
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 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub z projektowanej sieci gazu przewodowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
NN i SN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 utylizacja odpadów sta³ych i osadów  segregacja i
wywóz na wysypisko miejskie przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwa.
3. Warunki ochrony rodowiska:
 na terenach UR/MN1, UR/MN2 i UR/MN3 zabudowa
us³ugowo-rzemielnicza powinna byæ wyposa¿ona
w urz¹dzenia techniczne ograniczaj¹ce uci¹¿liwoæ
do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie
rodowiska i w Polskich Normach,
 uci¹¿liwoæ obiektów nie mo¿e przekroczyæ granic
poszczególnych dzia³ek,
 zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% powierzchni
dzia³ek.
4. Ustalenia inne:
 nie ustala siê tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu,
 nie ustala siê granic obszarów zintegrowanej dzia³alnoci inwestycyjnej, rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekszta³ceñ
obszarów zdegradowanych.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na której oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodniczacy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff
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UCHWA£A Nr 317/XXXVI/ 2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 9 i 27 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o
organizowaniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 110, poz. 721 z pón. zm., j.t. Dz. U. Nr 13, poz. 123
z 2001 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) oraz
art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Przekszta³ca siê samodzieln¹ jednostkê bud¿etow¹ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski
w samorz¹dow¹ instytucjê kultury Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§2

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.

1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Nowy
Dwór Gdañski.
2. Biblioteka jest jednostk¹ organizacyjn¹ Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gdañski.
3. Biblioteka z chwil¹ wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora posiada osobowoæ prawn¹.

§5

§4

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta W³adys³awowa.

Szczegó³owy zakres dzia³ania Biblioteki okrela Statut,
który stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.

§4

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta W³adys³awowa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Miejskiej we W³adys³awowie Nr XXII/129/92
z dnia 28 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 12,
poz. 66 z pón. zm.) we fragmencie objêtym granicami
niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

§5
Traci moc uchwa³a Nr 144/XIX/2000 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gdañskim z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej.
§6

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 464
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 317/XXXVI/2001
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAÑSKI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski, zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej z póniejszymi zmianami (j.t. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1998 r. z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.).
4. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o
pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 i Nr 43, poz. 253 z pón. zm.).
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.).
6. Ustawy z dnia 24 czerwca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okrelaj¹cych kompetencje organów
administracji publicznej  w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).
7. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2000 r.).
8. Niniejszego Statutu.
§2
1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Nowy
Dwór Gdañski.
2. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
3. Biblioteka jest instytucj¹ kultury wpisan¹ do rejestru
instytucji kultury Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
4. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹.
§3
Siedzib¹ Biblioteki jest miasto Nowy Dwór Gdañski a
terenem jej dzia³ania obszar miasta i gminy Nowy Dwór
Gdañski.
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Zarz¹d
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§5

telniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury na terenie miasta i gminy Nowy Dwór
Gdañski.
§7
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych
dla wszystkich grup czytelniczych z uwzglêdnieniem
materia³ów dotycz¹cych wiedzy o w³asnym regionie,
2) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu w
czytelniach, wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
3) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa,
5) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Rozdzia³ III
Organy Biblioteki i jej organizacja
§8
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje oraz odwo³uje Zarz¹d Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.
3. Uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do
dyrektora Biblioteki wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
§9
1. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Biblioteki.
2. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej o kwalifikacjach okrelonych w odrêbnych przepisach, pracowników administracyjnych i pracowników obs³ugi.
§ 10
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 11
Bibliotekê stanowi ksiêgozbiór uniwersalny, a tak¿e inne
komórki organizacyjne s³u¿¹ce zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno - owiatowych u¿ytkowników.
§ 12

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Gdañsku.

1. Organizacjê i tryb pracy Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje dyrektor Biblioteki po
zasiêgniêciu opinii organizatora.

Rozdzia³ II
Cele i zadania Biblioteki

§ 13

§6
Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czy-

Biblioteka prowadzi:
1) wypo¿yczalniê dla Doros³ych w Nowym Dworze Gdañskim,
2) czytelniê dla Doros³ych w Nowym Dworze Gdañskim,
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3) oddzia³ dla Dzieci w Nowym Dworze Gdañskim,
4) Filiê Biblioteczn¹ w Marynowach,
5) Filiê Biblioteczn¹ w Lubieszewie,
6) Filiê Biblioteczn¹ w Kmiecinie,
7) Filiê Biblioteczn¹ w Jazowej,
8) Filiê Biblioteczn¹ w Marzêcinie.
§ 14

1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
1) za us³ugi reprograficzne
2) za wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne
3) za niezwrócone w terminie wypo¿yczone materia³y
bibliotecznej
4) za uszkodzenia, zniszczenie lub niezwrócenie materia³ów bibliotecznych.
3. Wysokoæ op³at o których mowa w ust. 2 pkt 1-2 nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 21

Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej zawieraj¹cej nazwê Biblioteki w pe³nym brzmieniu oraz pieczêci okr¹g³ej
zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, w otoku nazwê Biblioteki w pe³nym brzmieniu.
§ 22
W Statucie Biblioteki mog¹ byæ dokonane zmiany w
trybie okrelonym dla jego nadania.
§ 23
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
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§ 15

UCHWA£A Nr 318/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela Regulamin nadany przez dyrektora.

w sprawie zmiany formy organizacyjnej ¯u³awskiego
Orodka Kultury w Nowym Dworze Gdañskim.

Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 16
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i
nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 17
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora z
zachowaniem wysokoci dotacji z bud¿etu miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski.
2. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
§ 18
1. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami biblioteki s¹:
1) dotacje z bud¿etu gminy,
2) dochody w³asne,
3) rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
4) z innych róde³.
3. Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Biblioteki ustala organizator.
§ 19
1. Wartoæ maj¹tku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartoci wydzielonego Bibliotece i nabytego mienia.
2. Fundusz Biblioteki zwiêksza siê lub zmniejsza siê o koszty zmian wartoci maj¹tku Biblioteki.
§ 20
Biblioteka tworzy zak³adowy fundusz socjalny na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. z pón. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 5
ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Przekszta³ca siê samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹
¯u³awski Orodek Kultury w Nowym Dworze Gdañskim
w samorz¹dow¹ instytucjê kultury ¯u³awski Orodek Kultury w Nowym Dworze Gdañskim.
§2
1. Organizatorem ¯u³awskiego Orodka Kultury jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdañski.
2. ¯u³awski Orodek Kultury jest jednostk¹ organizacyjn¹ Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
3. ¯u³awski Orodek Kultury z chwil¹ wpisu do rejestru
prowadzonego przez organizatora posiada osobowoæ
prawn¹.
§3
Organizatorem bezporednio sprawuj¹cym nadzór nad
dzia³alnoci¹ ¯u³awskiego Orodka Kultury jest Zarz¹d
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§4
Szczegó³owy zakres dzia³ania ¯u³awskiego Orodka
Kultury okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§5
Traci moc uchwa³a Nr 142/XIX/2000 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gdañskim z dnia 28 marca 2000 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 318/XXXVI/ 2001
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
STATUT
¯u³awskiego Orodka Kultury
w Nowym Dworze Gdañskim
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
¯u³awski Orodek Kultury, zwany dalej ¯OK, dzia³a na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 1997 r. Nr 10, poz. 721 z pón. zm., zwanej dalej
ustaw¹).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych wraz z póniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz.
253 z póniejszymi zmianami).
4. Niniejszego statutu.
§2
Organizatorem tworz¹cym, prowadz¹cym i nadzoruj¹cym ¯OK jest miasto i gmina Nowy Dwór Gdañski zwana dalej organizatorem.
§3
¯OK jest samodzieln¹ instytucj¹ kultury prowadz¹c¹
w szczególnoci dzia³alnoæ w zakresie upowszechniania kultury, posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹, dzia³aj¹c¹
we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek jako instytucja samodzielnie funkcjonuj¹ca pod wzglêdem prawnym
organizacyjnym i finansowym.
§4
¯OK posiada swobodê dzia³ania w granicach prawa
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej dzia³alnoci kulturalnej koncentruje na terenie miasta i gminy Nowy Dwór
Gdañski.
§5
Siedzib¹ ¯OK jest miasto Nowy Dwór Gdañski.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania
§6
1. ¯OK prowadzi dzia³alnoæ w formie domu kultury. Prowadzenie tej dzia³alnoci jest jego zadaniem statutowym.
2. Organizacjê wewnêtrzn¹ ¯OK okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora ¯OK, po zasiêgniêciu opinii wymaganych ustaw¹.
§7
Dzia³alnoæ statutowa ¯OK polega na wykonywaniu zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej, których celem jest bie¿¹ce zaspokajanie potrzeb kulturalnych g³ównie mieszkañców Nowego Dworu Gdañskiego i gminy
Nowy Dwór Gdañski poprzez wiadczenie us³ug powszechnie dostêpnych. Dzia³alnoæ ta nie jest nastawiona na maksymalizacjê zysku i nie stanowi dzia³alnoci
gospodarczej w rozumieniu odrêbnych przepisów. Zlecanie ¯OK powy¿szych zadañ przez organizatora nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
§8
¯OK prowadzi dzia³alnoæ kulturaln¹ polegaj¹c¹ na
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury poprzez realizacjê w szczególnoci takich podstawowych
zadañ statutowych jak:
1) prowadzenie ró¿norodnych form pracy w zale¿noci od zmieniaj¹cych siê potrzeb rodowiska, warunków i okolicznoci,
2) organizowanie mo¿liwoci ekspresji twórczej grupom, zespo³om i samodzielnym artystom,
3) animacja i edukacja kulturalna oraz wychowanie
przez sztukê,
4) promowanie zespo³ów twórczych i indywidualnych
artystów dzia³aj¹cych w ¯OK,
5) organizowanie imprez kulturalnych,
6) prowadzenie dzia³alnoci kinematograficznej,
7) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej,
8) tworzenie, udostêpnianie i dokumentowanie dóbr
i wartoci kultury,
9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, spo³eczno-kulturalnego oraz
zainteresowania wiedz¹ i sztuk¹,
10) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych.
§9
¯OK mo¿e prowadziæ dodatkow¹ dzia³alnoæ obejmuj¹c¹ m.in.
1) organizowanie imprez rozrywkowych,
2) prowadzenie impresariatu artystycznego,
3) organizowanie spotkañ okolicznociowych, konferencji, sympozjów,
4) wiadczenie us³ug poligraficznych, fonograficznych,
filmowych i innych z zakresu kultury,
5) prowadzenie wypo¿yczalni kostiumów, sprzêtu technicznego i innego,
6) prowadzenie sprzeda¿y dzia³ sztuki i u¿ytku kulturalnego,
7) wiadczenie us³ug gastronomicznych,
8) prowadzenie odp³atnych szkoleñ i kursów,
9) prowadzenie ognisk artystycznych,
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10) realizowanie imprez zleconych i okolicznociowych,
rodzinnych i obrzêdowych,
11) prowadzenie nauki jêzyków obcych.

4. rodki przekazane przez organizatora s³u¿¹ realizacji
podstawowych celów statutowych ¯OK.

§ 10

1. ¯OK pozyskuje inne przychody m.in. dotacje, wp³ywy
prowadzonej dzia³alnoci statutowej i dodatkowej, z
najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, darowizn,
spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych.
2. ¯OK mo¿e otrzymaæ dotacje na realizacjê zadañ pañstwowych.
3. Dochody okrelone w ust. 1 przeznacza siê wy³¹cznie
na finansowanie statutowych zadañ ¯OK.

¯OK wspó³pracuje z placówkami upowszechniania kultury, szko³ami, instytucjami, stowarzyszeniami, so³tysami, bibliotekami oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mog¹cymi s³u¿yæ pomoc¹ przy realizacji zadañ
statutowych ¯OK.
Rozdzia³ III
Zasady zarz¹dzania
§ 11
1. ¯OK zarz¹dza i kieruje dyrektor.
2. Dyrektora ¯OK powo³uje i odwo³uje lub powierza zarz¹dzanie instytucj¹ Zarz¹d Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdañski.
3. Warunki pracy i wynagrodzenia dyrektora ¯OK ustala
Zarz¹d Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§ 12
Do obowi¹zków dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) wspó³praca z organami organizatora w celu realizacji
zadañ statutowych ¯OK,
2) ustalanie programów dzia³alnoci,
3) reprezentowanie ¯OK na zewn¹trz,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników ¯OK,
5) w³aciwa gospodarka mieniem i rodkami finansowymi.
§ 13
1. Owiadczenie woli w imieniu ¯OK sk³ada jednoosobowo dyrektor.
2. Dyrektor mo¿e upowa¿niæ inne osoby do sk³adania
owiadczeñ woli w jego imieniu.
3. Udzielenie i zakres pe³nomocnictwa wymaga formy
pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, za wyj¹tkiem pe³nomocnictw szczególnych.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa

§ 16

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 17
Zmian niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Miejska w Nowym Dworze Gdañskim w trybie w³aciwym dla
jego nadania.

466
UCHWA£A Nr XXX/233/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr IX/68/99 Rady Gminy Potêgowo z 27 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia op³at za
wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia
w wodê, stanowi¹cych w³asnoæ gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679;
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43
z 1997 r. z pón. zm.), po rozpatrzeniu wniosku dyrektora
Zak³adu Us³ug Publicznych ZB. w Potêgowie uchwala, co
nastêpuje:
§1

1. ¯OK prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych w ustawie oraz w innych przepisach.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej ¯OK jest roczny plan
finansowy zatwierdzony przez dyrektora ¯OK.

Zmienia siê treæ § 1  go cytowanej uchwa³y poprzez
nadanie mu brzmienia:
Ustala siê op³atê za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê, stanowi¹cych w³asnoæ
gminy Potêgowo w wysokoci 1,52 z³.
Cena nie zawiera podatku VAT.

§ 15

§2

1. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdañskim zapewnia
co roku w bud¿ecie Miasta dotacjê niezbêdn¹ ¯OK do
realizacji podstawowych zadañ statutowych.
2. Szczegó³owe zasady przyznania i wykorzystania przez
¯OK dotacji reguluje umowa zawierana na ka¿dy rok
bud¿etowy miêdzy organizatorem reprezentowanym
przez Zarz¹d Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski a
¯OK reprezentowanym przez dyrektora.
3. ¯OK realizuje program dzia³alnoci uzgadniany corocznie z Zarz¹dem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski,
prowadz¹c samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ i kieruj¹c siê zasadami efektywnoci wykorzystania posiadanych rodków.

Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorowi Zak³adu Us³ug Publicznych ZB w Potêgowie.

§ 14

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu wed³ug zasad przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 lutego 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a
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UCHWA£A Nr XXX/234/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr IX/69/99 Rady Gminy Potêgowo z 27 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia op³at za
wprowadzanie cieków do zbiorczych urz¹dzeñ komunalnych, stanowi¹cych w³asnoæ gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679;
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr
9, poz. 43 z pón. zm.), po rozpatrzeniu wniosku dyrektora Zak³adu Us³ug Publicznych ZB. w Potêgowie  Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ § 1-go cytowanej uchwa³y poprzez
nadanie mu brzmienia:
Ustala siê stawkê za wprowadzanie cieków do zbiorczych urz¹dzeñ komunalnych, stanowi¹cych w³asnoæ
gminy Potêgowo w wysokoci 2,83 z³.
Cena nie zawiera podatku VAT.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorowi Zak³adu Us³ug Publicznych ZB. w Potêgowie.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu wed³ug zasad przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia, z moc¹ od 1 lutego 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a
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UCHWA£A Nr XXX/232/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przetwórstwa rybnego
w ¯ochowie, zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679;
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) oraz na podstawie art. 7 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,
10, 11, 18, 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) Rada Gminy Potêgowo
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przetwórstwa rybnego w ¯ochowie,
stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 14/84 Gminnej Rady Narodowej z dnia 11
padziernika 1984 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2
z dnia 18 lutego 1991 r.)
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu przetwórstwa rybnego w ¯ochowie, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej
w skali 1:500, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Granice obszaru objêtego uchwa³¹ okrelone s¹ na rysunku planu.
Rozdzia³ 2
Ogólne zasady zagospodarowania
terenów i kszta³towania zabudowy
§4
Obszar objêty planem przeznacza siê na potrzeby budowy zak³adu przetwórstwa rybnego.
§5
Funkcji wymienionej w § 4 towarzyszyæ bêdzie, jako jej
zaplecze, funkcja socjalno-administracyjna.
§6
Na potrzeby funkcji wymienionej w § 4 i 5 przeznacza
siê u¿ytki rolne klasy V o powierzchni 0,97 ha, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego. Projektowana funkcja nie zmienia przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze i nie wymaga zwi¹zanej z tym procedury.
§7
Zabudowa mo¿e byæ realizowana tylko w miejscach
okrelonych w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych terenów w liniach rozgraniczaj¹cych (rozdzia³ 7).
Przy braku ograniczeñ w planie, obowi¹zuj¹ wy³¹cznie
ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów Prawa.
§8
Dostêp z drogi publicznej, powiatowej nr 39327 ¯ochowo-£upawa.
§9
Zagospodarowanie terenu powinno zapewniæ u¿ytkownikom samowystarczalnoæ w zakresie parkowania samochodów osobowych i ciê¿arowych.
§ 10
Dla projektowanej zabudowy ustala siê obowi¹zek
okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia.
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Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie ochrony i in¿ynierii rodowiska
§ 11
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z wymogów ochrony rodowiska:
1. Zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na rodowisko.
2. Uci¹¿liwoæ przedsiêwziêcia nale¿y ograniczyæ do
granic terenu, do którego przedsiêbiorca ma tytu³
prawny.
3. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci, nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
4. Prowadzone procesy technologiczne nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych.
5. Pozostawiæ wzd³u¿ rowu melioracyjnego oznaczonego na rysunku planu 4W, pas szerokoci 5 m dostêpny dla sprzêtu do konserwacji.
§ 12
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej lokalnej studni g³êbinowej. Teren wokó³ studni wraz ze stref¹ ochrony
bezporedniej wygrodziæ. W strefie zabronione jest
u¿ytkowanie gruntów do celów nie zwi¹zanych z
eksploatacj¹ ujêcia. Na pobór wód podziemnych
uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne.
2. Prowadziæ monitorowanie ujêcia wody w zakresie
ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Wodê do celów technologicznych i pitnych nale¿y
uzdatniæ do wartoci ustalonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach w stacji wodoci¹gowej, wbudowanej w
planowany obiekt.
4. Odprowadzenie cieków socjalnych i technologicznych do zak³adowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej  planowanej, gdzie zostan¹ unieszkodliwione do wartoci ustalonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach. Oczyszczalniê cieków zlokalizowaæ w
pó³nocno-wschodnim fragmencie terenu oznaczonego symbolem 1RRU. Odbiornikiem oczyszczonych
cieków bêdzie rzeka £upawa /po³o¿ona poza granicami opracowania/. Na wprowadzenie oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych uzyskaæ
pozwolenie wodnoprawne.
5. Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych odprowadziæ do rowu melioracyjnego po ich wczeniejszym oczyszczeniu do wartoci ustalonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach. Wody deszczowe z
powierzchni nieutwardzonych odprowadziæ powierzchniowo do gruntu.
6. Osady ciekowe z zak³adowej oczyszczalni cieków
odwadniaæ na uszczelnionym pod³o¿u, a ujête odcieki kierowaæ do ponownego oczyszczania. Odwodnione osady wykorzystywaæ na cele nieprzemys³owe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Powstaj¹ce odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach na terenie utwardzonym, nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne.
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8. Odpady technologiczne z przetwórstwa rybnego sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach na utwardzonej zadaszonej powierzchni. Wykorzystywaæ na cele przemys³owe poza granicami opracowania, w sposób uzgodniony z wójtem gminy.
9. Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnej wykorzystuj¹cej do spalania paliwa ekologiczne.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§ 13
Dostawa mocy odbywaæ siê bêdzie od istniej¹cej linii
napowietrznej 15 kV nr 310 poprzez zaciski od³¹cznika na
istniej¹cym s³upie, nowoprojektowan¹ lini¹ 15 kV do projektowanej stacji transformatorowej 15/04kV. Od stacji
zlokalizowanej w obszarze objêtym planem, rozprowadzenie liniami kablowymi 0,4 kV do odbiorników. Uk³ad
pomiarowo-rozliczeniowy poredni usytuowany bêdzie
w projektowanej stacji transformatorowej.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony
archeologicznego rodowiska kulturowego
§ 14
W przypadku lokalizacji inwestycji w granicach strefy
wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej
OW oznaczonej na rysunku planu, ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji.
Zakres nadzoru archeologicznego okreli inwestorowi, na
jego wniosek, Wojewódzki Konserwator Zabytków w
wydanym zezwoleniu.
Rozdzia³ 6
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 15
Projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.
Rozdzia³ 7
Ustalenia szczegó³owe dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§ 16
1 RRU  teren przetwórstwa rybnego. Nowe obiekty stanowiæ bêd¹ budynki o wysokoci kalenicy max. do 7 m
n.p.t. z dachami symetrycznymi dwuspadowymi, o k¹cie
nachylenia po³aci co najmniej 15o. Powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzone (parkingi, place, drogi wewnêtrzne) nie mog¹ przekroczyæ ³¹cznie 40% powierzchni
obszaru. Pozosta³a czêæ powierzchni powinna pozostaæ
biologicznie czynna. Od zabudowy pozostawiæ odleg³oæ
20 m do krawêdzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zlokalizowaæ w granicach
terenu utwardzony plac do nawrotów o wymiarach 12,5
m na 12,5 m. Na terenie pozostawia siê do dalszej eksploatacji studniê g³êbinow¹. W pó³nocno-wschodniej
czêci terenu  przewidzieæ realizacjê oczyszczalni cie-
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ków socjalnych i technologicznych oraz urz¹dzeñ do
oczyszczania wód opadowych.
2 RRO  teren produkcji rybackiej. Ustala siê pozostawienie istniej¹cego obiektu podchowu narybku. Na terenie nale¿y zlokalizowaæ stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kV.
3 ZN, 5 ZN  tereny zieleni niskiej. Pozostawiæ pas terenu o szerokoci 5 m wzd³u¿ rowu melioracyjnego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.
4 W  wody p³yn¹ce, do pozostawienia w stanie nienaruszonym.
01 KPg  przejazd gospodarczy, umo¿liwiaj¹cy rolnikom korzystanie z pastwisk i u¿ytków w dolinie rzeki £upawy. Ustala siê pozostawienie w granicach istniej¹cej
dzia³ki drogowej. Ze wzglêdu na charakter u¿ytkowania,
nie przewiduje siê budowy nawierzchni.
02 KPg  przejazd gospodarczy wewnêtrzny, obs³uguj¹cy projektowan¹ zabudowê oraz ca³oæ dotychczasowego zainwestowania. Ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczenia 5,0 m. W ci¹gu przejazdu zachowuje siê obiekt
in¿ynierski  przepust o nieustalonej nonoci nad kana³em 4W. Ustala siê dla przejazdu, ze wzglêdu na przewidywany ruch pojazdów ciê¿arowych, parametry odpowiadaj¹ce VII kl. technicznej oraz utwardzenie nawierzchni. W³¹czenie do drogi powiatowej wykonstruowaæ zgodnie z warunkami technicznymi w³¹czenia siê do drogi
powiatowej, z zachowaniem widocznoci wynikaj¹cym
ze skonego po³o¿enia drogi podporz¹dkowanej.
Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe
§ 17
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo, wymienionego w § 1 uchwa³y
§ 18
Ustala siê stawkê w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 19
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Potêgowo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a
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UCHWA£A Nr XII/180/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci dzia³ki nr 120/15
na terenie wsi Lizaki gmina Kocierzyna (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.)

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z póniejszymi zmianami) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy
Kocierzyna uchwala co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Lizaki:- czêæ dzia³ki nr 120/15 o powierzchni 200 m2 przeznaczona w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod u¿ytki lene, przeznacza siê pod realizacjê obiektu sakralnego.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
OS  teren zabudowy dla rekonstrukcji zabytkowej
kaplicy z 1750 r. (przeniesienie ze wsi Ty³owo) o konstrukcji szkieletowej wype³nionej ceg³¹, kryta dachówk¹:
 powierzchnia zabudowana nie przekracza 40% powierzchni dzia³ki,
 usytuowanie obiektu pó³noc-po³udnie z wejciem
od pó³nocy,
 kompozycja przestrzenna w oparciu o zaplecze lene na terenie nie zalesionym.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Po³o¿enie przy istniej¹cych drogach publicznych na
zasadzie dojcia pieszego.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  nie wystêpuje,
 odprowadzenie cieków  nie wystêpuje,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachu obiektu powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  nie wystêpuje
 zaopatrzenie w ciep³o  nie wystêpuje,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³ce,
 teren dla realizacji obiektu po³o¿ony w s¹siedztwie
du¿ych zabudowanych zespo³ów letnich od strony zachodniej i obszarów lenych od po³udnia i
zachodu,
 realizacja obiektu nie naruszy terenów lenych, jak
równie¿ nie spowoduje ich degradacji.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki
nr 120/15 w Lizakach, w skali 1:1000, stanowi¹cy zmianê
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.
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§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 budownictwa sakralnego  30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27
kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych
granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

470
UCHWA£A Nr XXXIX/349/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 24 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie I w Kwidzynie.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
oraz art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm.: 1999 r. Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279) oraz art. 18,
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ródmiecie I w Kwidzynie, zwany dalej planem, obejmuj¹cy obszar o pow. 7,48 ha, którego granice
wyznaczaj¹:

 od
 od
 od
 od
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pó³nocy ul. 3-go Maja,
zachodu ul. 15-go Sierpnia,
po³udnia ul. Chopina,
wschodu ul. Kopernika.
§2

Ustala siê podzia³ obszaru planu na 36 jednostek, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cym (oznaczonych symbolami dwucyfrowymi od 01 do 36) oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN  nale¿y przez
to rozumieæ tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego w zabudowie wolnostoj¹cej, bliniaczej, szeregowej, lub w formie ma³ych
domów mieszkalnych, z dopuszczeniem lokalizacji
funkcji us³ugowych w parterach i kondygnacjach
piwnic budynków, stanowi¹cych uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie zak³ócaj¹cej jej.
2. Tereny us³ug komercyjnych, oznaczone na rysunku
planu symbolem UC  nale¿y przez to rozumieæ tereny zabudowy przeznaczonej dla funkcji handlu i
us³ug nieuci¹¿liwych, z dopuszczeniem lokalizacji
funkcji mieszkaniowych w kondygnacjach budynku
powy¿ej parteru. Dopuszcza siê tak¿e zabudowê
pensjonatow¹ i hotele.
3. Tereny zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
4. Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem TE.
5. Tereny komunikacji i transportu, w tym:
 ulice oznaczone na rysunku planu symbolem: KD,
KL, KZ (z oznaczeniem klasy ulicy)
 ci¹gi piesze na rysunku planu oznaczone symbolem KX,
 ulice dojazdowe  ci¹gi pieszo-jezdne na rysunku
planu oznaczone symbolem KDX,
 cie¿ki rowerowe,
 obszary parkingów dla samochodów osobowych
oznaczone na rysunku planu symbolem KS;
6. Na terenie objêtym planem nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów o powierzchni sprzeda¿owej przekraczaj¹cej 2000 m2.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu w skali 1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne
stanowi¹ obligatoryjne ustalenia planu:
 granica planu;
 linie rozgraniczaj¹ce  linie wydzielaj¹ce obszary o
ró¿nych funkcjach lub sposobach u¿ytkowania;
 oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi  symbole cyfrowo-literowe, zawieraj¹ce numer kolejny terenu i literowy symbol przeznaczenia, a w przypadku ulic oznaczenie
klasy ulicy;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
 obligatoryjne linie zabudowy;
 oznaczone fragmenty pierzei o dopuszczalnej wysokoci zabudowy 14 m;
 podzia³y geodezyjne objête ochron¹;
 symbole graficzne oznaczaj¹ce obowi¹zuj¹ce ele-
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menty zagospodarowania liniowe, których cis³e wydzielenie jest niemo¿liwe lub niecelowe  np.: cie¿ki
rowerowe; przebiegi elementów liniowych s¹ orientacyjne, do sprecyzowania w projekcie zagospodarowania terenu;
3. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenie i nie s¹ obligatoryjnym ustaleniem planu:
 proponowany podzia³ na dzia³ki;
 jezdnie ulic, obszary parkingów;
 propozycje usytuowania nowej zabudowy;
 budynki postulowane do wpisu do rejestru zabytków;
 budynki o lokalnych wartociach kulturowych;
 zalecane urz¹dzenie terenów zieleni;
 elementy budynków o szczególnej ekspozycji w krajobrazie.
§4
Integraln¹ czêci¹ planu jest Prognoza skutków wp³ywu ustaleñ planu na rodowisko przyrodnicze.
§5
W dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) dachach p³askich  nale¿y przez to rozumieæ dachy,
których po³acie s¹ nachylone do poziomu pod k¹tem
mniejszym ni¿ 20o;
2) dachach stromych  nale¿y przez to rozumieæ dachy
co najmniej dwuspadowe, których po³acie s¹ nachylone do poziomu pod k¹tem co najmniej 20o;
3) intensywnoci zabudowy (I)  nale¿y przez to rozumieæ
wskanik liczony jako stosunek powierzchni ogólnej
wszystkich budynków znajduj¹cych siê na danej dzia³ce, do powierzchni dzia³ki, I=Po/T (gdzie: powierzchnia ogólna budynku jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych budynku liczona w zewnêtrznym obrysie murów);
4) elementy budynków o szczególnej ekspozycji w krajobrazie  nale¿y przez to rozumieæ wyznaczone na rysunku planu miejsca szczególnie eksponowane w przestrzeni i wymagaj¹ce procedury wg kart terenu;
5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ linie, których nie nale¿y przekraczaæ przy lokalizowaniu frontów budynków, ograniczaj¹cych pierzeje ulic lub placów. Dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy, nie dalej ni¿ o 1,5 m, elementów budynku o powierzchni rzutu do 6 m2 (np. ryzalit, klatka
schodowa lub inny element);
6) obligatoryjnych liniach zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ linie obowi¹zuj¹ce przy lokalizowaniu frontów budynków, ograniczaj¹cych pierzeje ulic lub placów. Dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy,
nie dalej ni¿ o 1,5 m, elementów budynku o powierzchni
rzutu do 6 m2 (np. ryzalit, klatka schodowa lub inny
element);
7) maksymalnej wysokoci zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ wysokoæ budynku liczon¹ od naturalnej warstwicy terenu przebiegaj¹cej przez geometryczny rodek rzutu budynku do kalenicy, lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromowych,
anten i kominów;
8) maksymalnej wysokoci gzymsu  nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ wysokoæ gzymsu budynku w elewacji frontowej mierzon¹ od poziomu chodnika w rod-
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ku elewacji do górnej powierzchni gzymsu (ew. do
linii okapu dachu);
9) maksymalnej iloci kondygnacji  nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ dopuszczaln¹ iloæ u¿ytkowych
kondygnacji nadziemnych budynku;
10) minimalna iloci kondygnacji  nale¿y przez to rozumieæ minimaln¹ dopuszczaln¹ iloæ u¿ytkowych kondygnacji nadziemnych budynku;
11) poddaszu u¿ytkowym  nale¿y przez to rozumieæ pomieszczenia u¿ytkowe ponad ostatni¹ kondygnacj¹
budynku pod dachem stromym, dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe o wysokoci równej lub wy¿szej od
pe³nej kondygnacji na maksymalnie 30% powierzchni rzutu budynku;
12) powierzchni biologicznie czynnej  nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu (b¹d budowli podziemnych, których pokrycie jest wyniesione ponad powierzchniê otaczaj¹cego terenu nie wiêcej ni¿ o 1,0 m),
pozostaj¹c¹ aktywn¹ przyrodniczo, czyli pokrytej
warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, b¹d zbiornikami lub ciekami wodnymi, b¹d te¿ naturalnymi obiektami przyrody nieo¿ywionej;
13) us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi: handlu detalicznego, gastronomii, nieuci¹¿liwego rzemios³a us³ugowego poza warsztatami obs³ugi samochodów i stacjami paliw, administracji i
bezpieczeñstwa publicznego, ³¹cznoci, informacji,
nauki i owiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i
sportu, biur komercyjnych, banków i innych o analogicznym do powy¿szych charakterze i stopniu uci¹¿liwoci, których normalne funkcjonowanie:
 nie powoduje przekroczenia ¿adnego z parametrów
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uci¹¿liwych oddzia³ywañ na rodowisko poza zajmowanym obiektem,
 nie jest ród³em uci¹¿liwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian rodowiska przyrodniczego w obrêbie zajmowanej
dzia³ki,
 ani w ¿aden inny oczywisty sposób nie pogarsza
warunków u¿ytkowania terenów s¹siaduj¹cych np.
przez emisjê nieprzyjemnych zapachów, dymów,
sk³adowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni;
14) samochodach ciê¿arowych  nale¿y przez to rozumieæ
pojazdy samochodowe o masie w³asnej przekraczaj¹cej 3,5 t.
Ustalenia szczegó³owe  karty terenów
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 01.MN 2.Powierzchnia terenu (ha): 0,46
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne* oraz nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*: 10 m
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 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 3 kondygnacje
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,8
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do ulicy
34.KL, maksymalne nachylenie po³aci 40°
Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia:
biologicznie czynna*: 30% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi:
 wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy zbiorczej
33.KZ, od ulicy lokalnej 34.KL oraz od ci¹gu pieszo-jezdnego 29.KDX
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Wprowadza siê zakaz domykania pierzei ulicznych
poprzez zabudowê plombow¹ miêdzy istniej¹cymi budynkami (lub poprzez inne formy pierzei ci¹g³ej);
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 Zachowanie historycznego uk³adu elewacji i ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem
wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
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na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 W ramach jednostki dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych ci¹gi przyuliczne z terenami wewn¹trz kwarta³u;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed
frontami budynków.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 02.MN 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,52
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 3 kondygnacje
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,8
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do ulicy
33.KZ, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 30% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy zbiorczej
33.KZ, lokalnej 35.KL oraz ci¹gu pieszo-jezdnego
29.KDX.
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.
8.

9.

10.
11.

12.

 998 

6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Wprowadza siê zakaz domykania pierzei ulicznych
poprzez zabudowê plombow¹ miêdzy istniej¹cymi
budynkami (dopuszcza siê zabudowê bliniacz¹);
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z parkingów
wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i
ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 W ramach jednostki przewidziano ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ulicê 3 Maja z terenami wewn¹trz kwarta³u;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
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zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Nale¿y d¹¿yæ do eliminacji istniej¹cych róde³ zanieczyszczeñ powstaj¹cych w wyniku spalania paliw sta³ych (ogrzewanie wêglowe i pochodne);
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed
frontami budynków.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 03.MN 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,05
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 3 kondygnacje
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,85
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 25% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
35.KL i ci¹gu pieszo-jezdnego 30.KDX.
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
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 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Nale¿y d¹¿yæ do eliminacji istniej¹cych róde³ zanieczyszczeñ powstaj¹cych w wyniku spalania paliw sta³ych (ogrzewanie wêglowe i pochodne);
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 04.MN 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,47
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
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 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 9 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,8
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 35% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gu pieszojezdnego 28.KDX;
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Wprowadza siê zakaz domykania pierzei ulicznych
poprzez zabudowê plombow¹ miêdzy istniej¹cymi budynkami;
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i
ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowol-
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nej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Nale¿y d¹¿yæ do eliminacji istniej¹cych róde³ zanieczyszczeñ powstaj¹cych w wyniku spalania paliw sta³ych (ogrzewanie wêglowe i pochodne);
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed
frontami budynków.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 05.MN 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,23
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 3 kondygnacje
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,8
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do ulicy 34.KL,
maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 40% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
34.KL, ci¹gu pieszo-jezdnego 28.KDX oraz ci¹gu
pieszo-jezdnego 32.KDX.
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6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i
ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 W ramach jednostki dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych ci¹gi przyuliczne z terenami wewn¹trz kwarta³u;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
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13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y
oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Nale¿y d¹¿yæ do eliminacji istniej¹cych róde³ zanieczyszczeñ powstaj¹cych w wyniku spalania paliw sta³ych (ogrzewanie wêglowe i pochodne);
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed
frontami budynków.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 06.MN 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,08
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne* oraz nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,8
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do ci¹gu pieszo-jezdnego 28.KDX, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 30% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gów pieszojezdnych 28.KDX i 31.KDX.
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:

9.

10.
11.

12.

13.
14.
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 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem
wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed
frontami budynków.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹*) zosta³y zdefiniowane w § 5.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 07.MN2. Powierzchnia terenu (ha): 0,11
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,75
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do ulicy
34.KL, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 30% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
34.KL.
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 W przypadku nowych podzia³ów minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej 450 m2
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i
ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków.
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
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11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
12. Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 W ramach jednostki dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych ci¹gi przyuliczne z terenami wewn¹trz kwarta³u;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy* okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez budynki proponowane w planie do wpisania do rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ
równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z
projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed
frontami budynków.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹*) zosta³y zdefiniowane w § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 08.MN 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,25
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,8
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 25% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
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6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy zbiorczej
36.KZ oraz ulic lokalnych 34.KL, 35.KL
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Wprowadza siê zakaz domykania pierzei ulicznych
poprzez zabudowê plombow¹ miêdzy istniej¹cymi budynkami;
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynku proponowanego do wpisu do rejestru zabytków przy ul. Chopina 9 ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i zakaz zmiany wystroju elewacji, w tym wprowadzania zmian w formie przebicia okien wystaw
sklepowych przy adaptacji czêci lokali mieszkalnych na lokale us³ugowe;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z zachowaniem pierwotnych podzia³ów;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i jego wygl¹du.
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i
ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
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na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie, do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok (aksonometria, perspektywa) na wskazany element elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u lub innej
wizualizacji);
 W ramach jednostki dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych ci¹gi przyuliczne z terenami wewn¹trz kwarta³u;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y
oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed
frontami budynków.
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 09.MN 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,10
3. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa niska*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*:12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 3 kondygnacje
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  0,8
 Przy przebudowie formy dachów nale¿y stosowaæ
kalenicê g³ówn¹ równoleg³¹ do ulicy 35.KL, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 30% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
35.KL.
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6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 W ramach jednostki dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych ci¹gi przyuliczne z terenami wewn¹trz kwarta³u;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otocze-
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nie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
 Postuluje siê ochronê zieleni przydomowej przed frontami budynków;
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 10.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,1
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*: 12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*: 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 1 kondygnacja +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,0
 Dachy p³askie lub strome o maksymalnym nachyleniu po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 15% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy zbiorczej
33.KZ oraz ci¹gu pieszo-jezdnego 29.KDX
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
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12. Inne zapisy
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE.
1. Numer terenu: 11.UC/ZP
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,07
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne* lub zieleñ
publiczna.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*: 12 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 9 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 1 kondygnacja +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,6
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 15% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
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 W przypadku realizacji na terenie jednostki zieleni
parkowej dostêpnej dopuszcza siê realizacjê parkingu dla samochodów osobowych na maks. 35%
powierzchni jednostki z zaleceniem maksymalnego udzia³u zieleni w kszta³towaniu przestrzeni parkingu;
Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
34.KL oraz ci¹gu pieszo-jezdnego 28.KDX
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
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14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez budynki proponowane w planie do wpisania do rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ
równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z
projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Alternatywa dotycz¹ca mo¿liwoci realizacji na terenie jednostki terenów zieleni publicznej jest zwi¹zana z warunkami kszta³towania przestrzeni ci¹gu
pieszego 26.KX i zaleca siê uwzglêdniæ rozstrzygniêcie tej kwestii w ramach projektów dotycz¹cych rozwi¹zañ architektoniczno-urbanistycznych
tego¿ ci¹gu;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y) oraz przekszta³cenie ogrodów u¿ytkowych w ozdobne;
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.

8.

9.

10.
11.

12.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 12.UC 2.Powierzchnia terenu (ha): 0,13
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu.
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*: 12 m, dla oznaczonych na rysunku planu fragmentów pierzei:14 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m,
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe, dla oznaczonych na rysunku
planu fragmentów pierzei dopuszcza siê 3 kondygnacje + poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  2,0
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 15% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gu pieszo-jezdnego 29.KDX.
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Minimalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 380 m2

13.
14.
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 Maksymalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 600 m2
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 13.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,11
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu.
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 Maksymalna Wysokoæ zabudowy*: 12 m, dla
oznaczonych na rysunku planu fragmentów pierzei:14 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe, dla oznaczonych na rysunku
planu fragmentów pierzei dopuszcza siê 3 kondygnacje + poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,8
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 15% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gu pieszojezdnego 29.KDX,
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Minimalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 240 m2
 Maksymalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 500 m2
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
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(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 14.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,12
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne* oraz nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu.
 Maksymalna Wysokoæ zabudowy*: 12m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,6
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 15% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
35.KL i ci¹gu pieszo  jezdnego 29.KDX
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Maksymalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 700 m2.
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8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych.
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
12. Inne zapisy
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 15.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,36
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne* oraz nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
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 Maksymalna wysokoæ zabudowy*: 12 m, dla oznaczonych na rysunku planu fragmentów pierzei:14 m
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*: 10 m
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe, dla oznaczonych na rysunku
planu fragmentów pierzei dopuszcza siê 3 kondygnacje + poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,9
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 15% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gu pieszojezdnego 30.KDX i ulicy lokalnej 35.KL
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Minimalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 250 m2
 Maksymalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 900 m2.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie, do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok (aksonometria, perspektywa) na wskazany element ele-
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wacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u lub
innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez budynki proponowane w planie do wpisania do rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ
równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z
projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.

9.

10.
11.

12.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 16.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,18
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna Wysokoæ zabudowy*: 12m,
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m,
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,2
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do ulicy 35.KL,
maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 25% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
35.KL i ci¹gu pieszo-jezdnego 30.KDX
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 W przypadku nowych podzia³ów minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej 800 m2
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:

13.
14.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 17.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,16
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne* oraz nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*: 12m,
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 9 m,
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 1 kondygnacja +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,6
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 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 15% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych
Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gu pieszojezdnego 28.KDX i ci¹gu pieszo-jezdnego 32.KDX
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Minimalna dopuszczalna wielkoæ dzia³ki budowlanej 300 m2
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
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podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny
byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 18.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,14
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna Wysokoæ zabudowy*: 12m,
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 9 m,
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 1 kondygnacja +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,2
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 25% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych.
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
35.KL oraz ci¹gu pieszo-jezdnego 28.KDX
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
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 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem
wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y
oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 19UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,10
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
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4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne* oraz nieprzekraczalne
linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*: 12m,
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 8 m,
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 1 kondygnacja +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,6
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 10% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych.
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
35.KL
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
12. Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ tech-
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nicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y
oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 20.UC 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,46
3. Przeznaczenie terenu Us³ugi komercyjne*.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Obowi¹zuj¹ obligatoryjne* oraz nieprzekraczalne linie zabudowy* wyznaczone na rysunku planu
 Maksymalna wysokoæ zabudowy*: 12m,
 Maksymalna wysokoæ gzymsu*; 10 m,
 Maksymalna iloæ kondygnacji*: 2 kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe;
 Minimalna iloæ kondygnacji*: 1 kondygnacja +
poddasze u¿ytkowe;
 Maksymalna Intensywnoæ zabudowy*  1,45
 Dachy o kalenicy g³ównej równoleg³ej do linii zabudowy, maksymalne nachylenie po³aci 40°
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: 25% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych.
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ulicy lokalnej
34.KL, ci¹gu pieszo-jezdnego 32.KDX i z terenu jednostki 23.ZP/KDX.
6.2.Woda: Z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Gaz: Z istniej¹cej sieci.
6.5.Ogrzewanie: Z sieci miejskiej lub ze róde³ indywidualnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
6.6.cieki sanitarne: Do sieci miejskiej.
6.7.Wody opadowe: Do sieci miejskiej.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Nale¿y stworzyæ warunki do segregacji odpadów w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Minimalna wielkoæ wydzielanych dzia³ek budowlanych 340 m2
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;

9.

10.
11.

12.

13.
14.
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 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Dla budynków o lokalnych wartociach kulturowych ustala siê nastêpuj¹ce warunki ochrony:
 zachowanie historycznego uk³adu elewacji i ograniczenie zmian wystroju elewacji z dopasowaniem
wszelkich przekszta³ceñ do wzorów historycznych;
 zabrania siê zmiany wysokoci dachu i przekszta³ceñ formy niezgodnych z wzorami historycznymi;
 modernizacja i wymiana stolarki okiennej z wymogiem zachowania pierwotnych podzia³ów;
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%
Inne zapisy:
 Dla obiektów projektowanych w s¹siedztwie istniej¹cych budynków obowi¹zuje przedstawienie w
ramach projektu budowlanego co najmniej jednej
elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego
na tle s¹siednich istniej¹cych budynków, w dowolnej formie (kola¿u, fotomonta¿u itp.) w skali co najmniej 1:200;
 Dla oznaczonych w planie elementów elewacji
obiektów o szczególnej ekspozycji w krajobrazie,
do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok
(aksonometria, perspektywa) na wskazany element
elewacji (w formie rysunku, kola¿u, fotomonta¿u
lub innej wizualizacji);
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej) o wysokoci
powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci
zabudowy * okrelonej w pkt 4 karty terenu;
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia:
 Nowa zabudowa powinna nawi¹zywaæ pod wzglêdem skali, bry³y i podzia³ów architektonicznych do
zabudowy historycznej, reprezentowanej przez
budynki proponowane w planie do wpisania do
rejestru zabytków oraz przez budynki o lokalnych
wartociach kulturowych  budynki te zosta³y
oznaczone na rysunku planu; nowe obiekty powinny byæ równie¿ projektowane w sposób skoordynowany z projektowanymi obiektami s¹siednimi;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 2 i § 5.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 21.ZP 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,02
3. Przeznaczenie terenu Zieleñ publiczna.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Zakaz zabudowy
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Parkingi:
Zakaz lokalizacji miejsc parkingowych i gara¿y
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Dostêp komunikacyjny: Dostêp od ci¹gu pieszo
 jezdnego 29.KDX
6.2.Uzbrojenie in¿ynieryjne: Nie ustala siê.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
12. Inne zapisy
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej);
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia
 W ramach jednostki postuluje siê organizacjê placu zabaw dla dzieci;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 22.ZP 2. Powierzchnia terenu (ha): 0,09
3. Przeznaczenie terenu Zieleñ publiczna.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Zakaz zabudowy
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Parkingi:
 Dopuszcza siê funkcjonowanie na terenie jednostki istniej¹cych gara¿y wraz z dojazdami przy
budynku nr 6 od strony ul. Konopnickiej;
 Zakaz lokalizacji nowych miejsc parkingowych
i gara¿y;
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
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6.1.Dostêp komunikacyjny: Dostêp od ci¹gu pieszego 27.KX oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 31.KDX
6.2.Uzbrojenie in¿ynieryjne: Nie ustala siê.
Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej);
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia:
 Postuluje siê przebudowê budynku gara¿y przy ul.
Konopnickiej 6, z lokalizacj¹ w rejonie jednostki
06.MN;
 W ramach jednostki postuluje siê organizacjê placu zabaw dla dzieci;
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..).

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 23.ZP/KDX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,1
3. Przeznaczenie terenu Zieleñ publiczna oraz ci¹g pieszo-jezdny z parkingami dla samochodów osobowych
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Zakaz budowy obiektów kubaturowych z wy³¹czeniem obiektów tymczasowych o funkcji us³ugowej
(np. handlu, ma³ej gastronomii) z ograniczeniem
powierzchni zabudowy do 20 m2
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia biologicznie czynna*
- 55% powierzchni dzia³ki
5.2.Parkingi:
Dopuszcza siê lokalizowanie miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych;
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Dostêp komunikacyjny: Dostêp od ulicy lokalnej
35.KL;
6.2.Uzbrojenie in¿ynieryjne: Z istniej¹cych sieci;
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
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 Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia cieków
sanitarnych;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Wed³ug dotychczasowych zasad.
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
Inne zapisy:
 Miejsce w³¹czenia do ulicy lokalnej 35.KL oraz przebieg ci¹gu pieszo-jezdnego do ustalenia w projekcie zagospodarowania terenu;
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej);
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
Zalecenia:
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska,..);
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 5.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 24.TE 2. Powierzchnia terenu (m2): 60
3. Przeznaczenie terenu Tereny urz¹dzeñ energetycznych
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Nie ustala siê.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: Nie ustala siê.
5.2.Parkingi: Nie ustala siê.
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gu pieszo 
jezdnego 29.KDX;
6.2.Uzbrojenie in¿ynieryjne: Z istniej¹cej sieci;
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Nie ustala siê.
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
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11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
12. Inne zapisy:
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej);
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia:
 Nie ustala siê
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 5.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 25.TE 2. Powierzchnia terenu (m2): 80
3. Przeznaczenie terenu
Tereny urz¹dzeñ energetycznych
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 Nie ustala siê.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna*: Nie ustala siê.
5.2.Parkingi: Nie ustala siê.
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od ci¹gu pieszo 
jezdnego 31.KDX;
6.2.Uzbrojenie in¿ynieryjne: Z istniej¹cej sieci;
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
 Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Nie ustala siê.
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
 Nie ustala siê.
11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 0%.
12. Inne zapisy:
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej);
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej;
13. Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 Nie wystêpuj¹
14. Zalecenia:

W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹:(*)
zosta³y zdefiniowane w § 5.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
PROJEKTOWANE CI¥GI PIESZE
1. Numer terenu: 26.KX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,39
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna
Ci¹g pieszy o charakterze pasa¿u handlowo-rekreacyjnego
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 8 m
5. Parkingi:
 W przypadku realizacji terenów zieleni parkowej na
obszarze jednostki 11.UC/ZP dopuszczalna organizacja parkingu dla samochodów osobowych na
terenie obu jednostek z wjazdem od strony jednostki 28.KDX dla maksymalnie 10 pojazdów;
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
7. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
8. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
9. Inne zapisy:
 Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ dla urz¹dzeñ technicznych (np.: telefonii komórkowej);
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej i sieci;
10. Zalecenia:
 Postuluje siê zagospodarowanie ci¹gu pieszego z
uwzglêdnieniem udzia³u wszelkich form zieleni (zieleñ wysoka, krzewy, trawniki) oraz dba³oci¹ o wysoki standard elementów ma³ej architektury;
 Na terenie jednostki oznaczono wydzielone strefy
zieleni postulowane do uwzglêdnienia w projekcie
zagospodarowania terenu jako tereny zieleni o funkcjach izolacyjno-kompozycyjnych oddzielaj¹cych
projektowany ci¹g pieszy (publiczny) od terenów
zabudowy mieszkaniowej (prywatnej).
1. Numer terenu: 27.KX2. Powierzchnia terenu (ha): 0,20
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna
Ci¹g pieszy o charakterze pasa¿u handlowo-rekreacyjnego
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 10 m przy zabudowie obustronnej
 minimum 5,4 m przy zabudowie jednostronnej
5. Parkingi:
 Nie wystêpuj¹;
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Nie ustala siê.
7. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora
Zabytków;
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8. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
9. Inne zapisy:
 Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej i sieci;
10. Zalecenia:
 Postuluje siê zagospodarowanie ci¹gu pieszego z
uwzglêdnieniem udzia³u wszelkich form zieleni (zieleñ wysoka, krzewy, trawniki) oraz dba³oci¹ o wysoki standard elementów ma³ej architektury;
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
PROJEKTOWANE CI¥GI PIESZO-JEZDNE
1. Numer terenu: 28.KDX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,20
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica dojazdowa  ci¹g pieszo-jezdny
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 Minimum 10 m
5. Parkingi:
 Dopuszcza sie urz¹dzenie miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych w ramach jednostki niekoliduj¹cych z ruchem pieszych i rowerów.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
7. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
8. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
9. Inne zapisy:
 W ramach ci¹gu pieszo-jezdnego nale¿y przewidzieæ
cie¿kê rowerow¹ (dopuszczalna w jezdni przeznaczonej dla ruchu samochodów osobowych).
10. Zalecenia:
 Postuluje siê urz¹dzenie ci¹gu pieszo jezdnego w
sposób zapewniaj¹cy spójne funkcjonowanie oraz
jednolity wyraz architektoniczny wraz z terenami
jednostek 26.KX i 27.KX.
1. Numer terenu: 29.KDX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,34
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica dojazdowa  ci¹g pieszo-jezdny, oraz parking dla
samochodów osobowych
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 8 m
5. Parkingi:
 W ramach jednostki ustala siê parkingi dla samochodów osobowych.
 Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y
dla samochodów ciê¿arowych.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
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7.

8.
9.
10.

 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
Zalecenia:
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y);

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 30.KDX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,25
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica dojazdowa  ci¹g pieszo-jezdny, oraz parkingi
dla samochodów osobowych
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 8 m
5. Parkingi:
 W ramach jednostki ustala siê parkingi dla samochodów osobowych.
 Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
7. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
8. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
9. Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
10. Zalecenia:
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y).
1. Numer terenu: 31.KDX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,02
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica dojazdowa  ci¹g pieszo-jezdny
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 6 m
5. Parkingi:
 Nie ustala siê.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
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7.

8.
9.
10.

 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych
wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
Zalecenia:
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y);

1. Numer terenu: 32.KDX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,08
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica dojazdowa  ci¹g pieszo-jezdny z parkingami
dla samochodów osobowych
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 4,6 m
5. Parkingi:
 W ramach jednostki ustala siê parkingi dla samochodów osobowych.
 Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
7. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
 Ustala siê na terenie jednostki strefê obserwacji archeologicznej. Obiekty i warstwy kulturowe zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych wymagaj¹ zg³oszenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków;
8. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
9. Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
10. Zalecenia:
 Postuluje siê uaktywnienie biologiczne terenów
zdewastowanych (wydepczyska, klepiska, otoczenie obiektów gospodarczych i gara¿y);
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
UK£AD ULICZNY
1. Numer terenu: 33.KZ
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,36
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica zbiorcza
Jedna jezdnia o szerokoci min. 7 m, dwa pasy ruchu,
obustronne chodniki o szerokoci min. 1,5 m.
W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y urz¹dziæ cie¿kê rowerow¹;
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
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 minimum 15 m
5. Parkingi:
 Dopuszczalne parkowanie samochodów osobowych
przy ulicy na urz¹dzonych miejscach parkingowych.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
8. Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
9. Zalecenia:
 Nie ustala siê.
1. Numer terenu: 34.KL2. Powierzchnia terenu (ha): 0,48
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica lokalna
Jedna jezdnia o szerokoci min. 5 m, dwa pasy ruchu,
obustronne chodniki o szerokoci min. 1,5 m.
Dopuszczalna modernizacja ulicy do uk³adu jednokierunkowego z organizacj¹ dodatkowych miejsc postojowych wzd³u¿ ulicy;
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 12 m
5. Parkingi:
 Dopuszczalne parkowanie samochodów osobowych
przy ulicy na urz¹dzonych miejscach parkingowych.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
8. Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
9. Zalecenia:
 W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy na odcinku od ul.
Konopnickiej (28.KDX) do Dêbowej nale¿y przewidzieæ cie¿kê rowerow¹ (dopuszczalna cie¿ka rowerowa w ulicy).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
RÓDMIECIE I W KWIDZYNIE
1. Numer terenu: 35.KL2. Powierzchnia terenu (ha): 0,48
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica lokalna
Jedna jezdnia o szerokoci min. 5 m, dwa pasy ruchu,
obustronne chodniki o szerokoci min. 1,5 m;
Dopuszczalna modernizacja ulicy do uk³adu jednokierunkowego z organizacj¹ dodatkowych miejsc postojowych;
W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y przewidzieæ
cie¿kê rowerow¹;
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 14 m
5. Parkingi:
 Dopuszczalne parkowanie samochodów osobowych

6.

7.
8.
9.
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przy ulicy w ramach urz¹dzonych miejsc parkingowych.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
 Nie ustala siê.
Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
Zalecenia:
 Nie ustala siê.

1. Numer terenu: 36.KZ2. Powierzchnia terenu (ha): 0,20
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulicy
Ulica zbiorcza
Jedna jezdnia o szerokoci min. 7 m, dwa pasy ruchu,
obustronne chodniki o szerokoci min. 1,5 m.
W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y przewidzieæ
cie¿kê rowerow¹ wydzielon¹ przy chodniku
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
 minimum 17 m
5. Parkingi:
 Dopuszczalne parkowanie samochodów osobowych
przy ulicy w ramach urz¹dzonych miejsc parkingowych.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku planu;
 Odprowadzenie wód deszczowych z terenów parkingów wymaga stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
7. Informacje o obiektach i terenach chronionych na podstawie przepisów szczególnych
 Na terenie znajduje siê drzewo stanowi¹ce pomnik
przyrody objête ochron¹ zachowawcz¹, obowi¹zuj¹ przepisy szczególne.
8. Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
9. Zalecenia:
 Nie ustala siê.
Rozdzia³ 3
Przepisy przejciowe i koñcowe
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Kwidzyna do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia granic obszaru objêtego niniejszym planem na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
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sta Kwidzyna, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr V/36/94
z dnia 24 listopada 1994 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj.
Elbl¹skiego Nr 15, poz. 74 z dnia 9 grudnia 1994 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.

§7

§3

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc:
 miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego Kwidzyn Centrum, zatwierdzony
przez Radê Miasta Uchwa³¹ Nr XIII/76/91 z dnia
3 sierpnia 1991 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 13, poz. 68 z dnia 30 wrzenia 1991 r. oraz
 miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr V/
36/94 z dnia 24 listopada 1994 r. og³oszony w Dz.
Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 15, poz. 74 z dnia 9 grudnia
1994 r.
§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Ustce.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

471
UCHWA£A Nr I/3/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrêbie miasta Ustki obszaru p³atnego parkowania niestrze¿onego oraz wprowadzenia op³at i ustalenia sposobu
ich pobierania w okresie od 1 czerwca do 30 wrzenia.
Na podstawie § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000r w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608), po zaopiniowaniu przez Starostwo Powiatowe w S³upsku Rada Miejska w Ustce
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê Obszar P³atnego Parkowania Niestrze¿onego wyznaczony ulicami:
Chopina w ca³oci, Len¹ od Mickiewicza do Chopina,
Kopernika od Mickiewicza do Chopina, ¯eromskiego
od Mickiewicza do Limanowskiego, S³owiañska od
Mickiewicza do Chopina, Sprzymierzeñców od Mickiewicza do Chopina, Beniowskiego od Mickiewicza do
Zaruskiego, Zaruskiego, jak w za³¹czniku nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Wyznacza siê w Obszarze P³atnego Parkowania Niestrze¿onego miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów przewo¿¹cych lub kierowanych przez osoby
niepe³nosprawne na ulicach: Lenej, Chopina, Kopernika, Beniowskiego, jak w za³¹czniku nr 1.
3. Wprowadza siê z dniem 1 czerwca 2001 r. op³aty za
parkowanie na obszarze o którym mowa w ust 1 i ustala
siê zasady ich pobierania, jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹cznik Nr 1 nie podlega publikacji.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr I/3/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 25 stycznia 2001 r.
I. CZAS OBOWI¥ZYWANIA OP£AT NA OBSZARZE
P£ATNEGO PARKOWANIA NIESTRZE¯ONEGO
(OPPN)
Op³aty obowi¹zuj¹ w godzinach od 8.00 do 22.00 we
wszystkie dni tygodnia w okresie od 1 czerwca do 30
wrzenia.
II. WYSOKOCI OP£AT ZA PARKOWANIE
Wprowadza siê nastêpuj¹ce wysokoci op³at:
1) 2,00 z³  za pierwsz¹ godzinê parkowania,
2) 2,00 z³  za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê parkowania do
5 godzin,
3) 3,00 z³  za szóst¹ i ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê parkowania,
4) 1000.00 z³  miesiêcznie za miejsce wydzielone kopert¹.
III. WYSOKOÆ OP£AT ABONAMENTOWYCH
Abonament dostêpny jest wy³¹cznie dla mieszkañców
czêci ulicy znajduj¹cej siê w Obszarze P³atnego Parkowania Niestrze¿onego.
Wprowadza siê op³atê za abonament w wysokoci:
30,00 z³ za abonament mieszkañca wa¿ny w okresie
obowi¹zywania op³at na obszarze p³atnego parkowania niestrze¿onego w danym roku.
IV. WYSOKOÆ OP£AT PODWY¯SZONYCH ZA NIEOP£ACONE
PARKOWANIE:
1) za ka¿d¹ godzinê nieop³aconego parkowania w
OPPN nale¿na op³ata podwy¿szona wynosi 20,00 z³,
2) op³ata podwy¿szona naliczana jest za ka¿d¹ godzinê nieop³aconego parkowania, pocz¹wszy od
stwierdzenia braku op³aty.
V. ZASADY POBIERANIA OP£AT:
1) op³aty za parkowanie uiszcza siê w automatach parkingowych tzw. parkometrach w wysokoci uwidocznionej w automacie parkingowym, monetami lub
kartami parkingowymi; karty parkingowe mo¿na
wykupiæ w biurze obs³uguj¹cym OPPN lub we wskazanych punktach sprzeda¿y,
2) dowód wniesienia op³aty wykupiony w automacie
parkingowym lub abonament mieszkañca nale¿y
umieciæ w pojedzie pod przedni¹ szyb¹ w sposób
ca³kowicie widoczny z zewn¹trz,
3) wniesienie op³at i umieszczenie dowodu wp³aty pod
przedni¹ szyb¹ powinno zostaæ dokonane przez parkuj¹cego niezw³ocznie po zaparkowaniu pojazdu,
4) data i godziny parkowania s¹ okrelone w dowodzie wp³aty (wraz z numerem automatu parkingowego),
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5) abonament otrzymuje mieszkaniec, którego pojazdy
zarejestrowane s¹ na jego nazwisko i pod jego adresem zgodnym z miejscem zameldowania,
6) abonament przys³uguje dla pojazdów o ca³kowitej
masie do 2,5 t,
7) abonament uprawnia do parkowania pojazdów bez
wnoszenia op³at za parkowanie w pobli¿u miejsca zameldowania tj. na miejscach obs³ugiwanych przez 5
automatów parkingowych, których numery zapisane
s¹ na abonamencie,
8) abonament wykupuje mieszkaniec w biurze obs³uguj¹cym OPPN po wype³nieniu wniosku,
9) abonament mieszkañca zawiera swój numer, numer
rejestracyjny pojazdu, numery 5-ciu automatów parkingowych, których dotyczy i termin wa¿noci,
10) mieszkaniec OPPN, który korzysta z prawa wykupienia abonamentu, a parkuje poza miejscami okrelonymi numerami 5-ciu automatów parkingowych, uiszcza op³aty w OPPN wg ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad,
11) abonament s³u¿y do bezp³atnego parkowania pojazdu na ogólnych zasadach, bez prawa zastrzegania sta³ego miejsca parkingowego i nie stanowi podstawy
do roszczeñ w przypadku braku miejsca parkingowego,
12) op³ata uiszczona w jednym z parkometrów pozwala
przez czas swej wa¿noci parkowaæ w dowolnym rejonie i miejscu objêtym OPPN,
13) w przypadku uszkodzenia automatu parkingowego,
kierowca powinien uiciæ op³atê w s¹siednim automacie,
14) abonament uznaje siê za niewa¿ny z chwil¹ zmiany
danych, na podstawie których by³ wydany oraz po
up³ywie terminu wa¿noci,
15) abonament powinien byæ umieszczony w pojedzie
pod przedni¹ szyb¹ na widocznym miejscu,
16) brak op³aty za parkowanie lub parkowanie ponad
op³acony czas s¹ wykroczeniem przeciw przepisom
ustaw: Prawo o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych,
17) parkowanie przy u¿yciu niewa¿nego abonamentu lub
korzystanie z abonamentu poza miejscami okrelonymi numerami 5-ciu automatów parkingowych jest
równoznaczne z nie wniesieniem wymaganej op³aty
za parkowanie,
18) od obowi¹zku wnoszenia op³at w OPPN zwolnieni s¹:
a) mieszkañcy posiadaj¹cy abonament wa¿ny na dany
obszar,
b) specjalne s³u¿by publiczne podczas wykonywania
obowi¹zków s³u¿bowych pojazdami trwale oznaczonymi,
c) s³u¿by miejskie, podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych pojazdami zewnêtrznie trwale
oznakowanymi.
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UCHWA£A Nr XXIX/467/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad zbycia, nabycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Komunalne lokale mieszkalne, budynki mieszkalne, w
których znajduje siê tylko jeden lokal (domy jednorodzinne) oraz komunalne lokale u¿ytkowe zbywa siê w
drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym na podstawie przepisów prawa przys³uguje pierwszeñstwo w
ich nabyciu.
2. Wolne lokale mieszkalne i u¿ytkowe oraz wolne gara¿e
stanowi¹ce odrêbn¹ nieruchomoæ zbywa siê w drodze przetargu.
§2
1. Na wniosek u¿ytkowników wieczystych mog¹ byæ
sprzedawane w drodze bezprzetargowej nieruchomoci, oddane wczeniej w u¿ytkowanie wieczyste.
2. Na wniosek osób fizycznych i prawnych zbywa siê w
drodze bezprzetargowej czêci nieruchomoci, niezbêdne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoci przyleg³ej, stanowi¹cej w³asnoæ lub oddanej w u¿ytkowanie wieczyste osobie, która zamierza
te czêci nabyæ, je¿eli nie mog¹ byæ zbyte jako odrêbne
nieruchomoci.
3. Zarz¹d Miasta Sopotu bêdzie zbywa³ w drodze przetargu ograniczonego nieruchomoci gruntowe niezabudowane, gdy o ich nabycie ubiega siê wiêcej ni¿ jeden w³aciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoci przyleg³ych w przypadkach gdy:
1) dzia³ka nie posiada dostêpu do drogi publicznej
2) dzia³ka posiada dostêp do drogi publicznej, ale ze
wzglêdu na ma³¹ powierzchniê lub ukszta³towanie
terenu lub zadrzewienie nie mo¿e stanowiæ samodzielnej dzia³ki budowlanej.
§3
W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d Miasta Sopotu
bêdzie dokonywa³ zamiany gruntów o powierzchni nie
przekraczaj¹cej 500 m2, o ile grunty te nie stanowi¹ samodzielnych dzia³ek budowlanych.
§4
Zarz¹d Miasta Sopotu bêdzie nabywa³ do zasobu gminnego nieruchomoci niezbêdne dla prawid³owego korzystania z nieruchomoci przyleg³ej, stanowi¹cej w³asnoæ
Gminy Miasta Sopotu, pod warunkiem, ¿e nabywana nieruchomoæ nie stanowi samodzielnej dzia³ki budowlanej.
§5
W przypadkach koniecznych Zarz¹d Miasta Sopotu bêdzie ustanawia³ s³u¿ebnoci gruntowe zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
§6
Na wniosek u¿ytkowników wieczystych przed³u¿a siê
zastrze¿ony w umowie o oddaniu gruntu w u¿ytkowanie
wieczyste termin, na dalszy okres od czterdziestu do dziewiêædziesiêciu dziewiêciu lat, zgodnie z dyspozycj¹ art.
236 § 2 kodeksu cywilnego.
§7
Umowy dzier¿awy gruntów pod uprawy warzywnicze
oraz gruntów zabudowanych tymczasowo mog¹ byæ
zawierane wielokrotnie, ka¿dorazowo do lat trzech.
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§8

§1

1. Umowy dzier¿awy gruntów mog¹ byæ przed³u¿ane na
okres powy¿ej lat trzech w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) gdy grunt zosta³ zabudowany przez dzier¿awcê i
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod inwestycjê  mo¿liwa jest
dzier¿awa do czasu jej rozpoczêcia;
2) gdy grunt zosta³ zabudowany przez dzier¿awcê i lokalizacja obiektu jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego;
3) gdy dzier¿awca zby³ nak³ady poniesione na gruncie
 nabywca tych nak³adów mo¿e skorzystaæ z uprawnieñ wynikaj¹cych z pkt 1 i 2.
2. Na wniosek wspólnot mieszkaniowych, utworzonych
w budynkach usytuowanych na gruncie wydzielonym
po obrysie, wydzier¿awia siê wspólnocie grunt przyleg³y, z którego przedmiotowy budynek zosta³ wydzielony, na okres do lat trzydziestu.

Nadaje siê nazwê WIEMIROWSKA ulicy biegn¹cej
równolegle do Al. Niepodleg³oci, od ul. Lenej do ul.
Smolnej.

§9
W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d Miasta Sopotu
bêdzie wykonywa³ prawo pierwokupu.
§ 10

§2
Ulicê powy¿sz¹ zalicza siê do kategorii gminnych dróg
publicznych.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Sopotu do:
1) wprowadzenia zmiany wynikaj¹cej z niniejszej uchwa³y do operatu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomoci, jak równie¿ do operatu ewidencji
gruntów i budynków,
2) zawiadomienia u¿ytkowników nieruchomoci po³o¿onych przy ulicy okrelonej w § 1 o koniecznoci dokonania zmian adresów i powiadomienia o zmianie adresów instytucji obs³uguj¹cych budynki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Sopotu.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Sopotu do sk³adania
corocznych informacji z jej realizacji.
§ 11
Traci moc uchwa³a Nr XL/483/98 Rady Miasta Sopotu
z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia zasad zbycia, nabycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata oraz
uchwa³y Rady Miasta Sopotu Nr XI/166/99 z dnia 10 grudnia 1999 r. i Nr XXIII/387/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXIX/471/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy po³o¿onej na terenie miasta Sopotu oraz zaliczenia jej do kategorii dróg publicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838; zm. Nr 86, poz. 958) oraz w zwi¹zku z Zarz¹dzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca
1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw
ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci (M.P. Nr 30
poz. 197) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXXIV/410/2002
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co
nastêpuje:
§1
W miejscowoci £osino drodze nr 17/2 nadaje siê nazwê: ul. Wiatraczna.
§2
Po³o¿enie drogi o której mowa w § 1 okrela mapka
sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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UCHWA£A NR XXXIV/414/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica dla terenu cmentarza w miejscowoci Sycewice (cz. dz. 22/1).
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), Rada Gminy Kobylnica uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica dla
terenu cmentarza w miejscowoci Sycewice (cz. dz.
22/1).
2. Granice planu obejmuj¹ obszar stanowi¹cy czêæ dzia³ki nr 22/1 po³o¿ony w miejscowoci Sycewice, który
zosta³ okrelony na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym Za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
terenu rolnego planowanego dotychczas do zalesienia  na cele cmentarza, z okreleniem zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków
zagospodarowania i zabudowy terenu
§2
1. W granicach planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
a) ustala siê lokalizacjê cmentarza w granicach okrelonych na rysunku planu,
b) obiekty kubaturowe (w tym kaplica pogrzebowocmentarna) powinny byæ sytuowane tylko w granicach okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (NLZ),
c) g³ówn¹ o alei komunikacyjnej cmentarza nale¿y pro-

LP
1

SYMBOL
USTALEÑ
1 ZC
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wadziæ od bramy wjazdowej, prostopadle do drogi
gminnej (dz. 45). Na zamkniêciu g³ównej osi komunikacyjnej przewiduje siê usytuowanie akcentu architektonicznego z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
d) ustala siê pochowanie zw³ok poprzez z³o¿enie ich w
grobach ziemnych lub murowanych. Szczegó³ow¹
lokalizacjê kwater grobów oraz przejcia dla pieszych
nale¿y okreliæ w projekcie technicznym cmentarza.
e) bezwzglêdnie zabrania siê kremacji na terenie cmentarza,
f) budowa cmentarza wymaga wyprzedzaj¹cych dzia³añ maj¹cych nie dopuciæ do pojawiania siê wysiêków w strefie grzebalnej, prowadz¹cych do podtopienia grobów. Dzia³ania te powinny byæ ujête w
projekcie technicznym cmentarza,
g) wymagane jest przeprowadzenie melioracji terenu
cmentarza i odprowadzenie wód do rowów melioracyjnych,
h) zagospodarowanie terenu objêtego planem nie mo¿e
naruszyæ istniej¹cego systemu odwodnienia dzia³ki nr 22/1 (rowów melioracyjnych na obrze¿u dzia³ki),
i) w celu zwiêkszenia mo¿liwoci samooczyszczania
gruntów w strefie aeracji wymagane jest jak najszybsze posadzenie drzew i krzewów, mo¿liwie wieloletnich, jeszcze przed rozpoczêciem pochówków. Rozmieszczenie nasadzeñ powinno byæ uwzglêdnione
w projekcie technicznym cmentarza. W szczególnoci wymagane jest obsadzenie ca³ej dzia³ki cmentarza zieleni¹ ¿ywop³otow¹ z nasadzeniem grup lub
szpalerów drzew. Dotyczy to tak¿e obsadzenia zieleni¹ g³ównej osi komunikacyjnej cmentarza,
j) nale¿y pozostawiæ zainstalowane piezometry dla prowadzenia pomiarów po³o¿enia poziomu stabilizacji
wód poziemnych w obrêbie wysiêków. Powinny one
s³u¿yæ do sprawdzania skutecznoci zaleconych i
wykonanych prac maj¹cych na celu trwa³e obni¿enie zwierciad³a wody podziemnej w obrêbie cmentarza  i prowadzenia monitoringu rodowiska gruntowo-wodnego zgodnie z zakresem i harmonogramem okrelonym w dokumentacjach geologicznych
zatwierdzonych przez organy w³aciwe do spraw
geologii,
k) miejsce gromadzenia odpadów ogrodziæ szczelnie
do wysokoci 1,20 m a powy¿ej do wysokoci 2,0 m
a¿urowo. Ca³oæ nale¿y obsadziæ zieleni¹ nisk¹ i
wysok¹.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wyró¿nionych jednostek
urbanistycznych:

TREÆ USTALEÑ
Powierzchnia terenu 3,12 ha.
Teren projektowanego cmentarza.
Rejon lokalizacji obiektów kubaturowych (w tym kaplicy cmentarno-pogrzebowej)
w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
Niezale¿nie od przyjêtej zieleni izolacyjnej wokó³ cmentarza, nale¿y wprowadziæ
zieleñ wysok¹ i nisk¹ w ramach terenu 1 ZC (w szczególnoci dotyczy to g³ównej alei
komunikacyjnej oraz zieleni zwi¹zanej z obiektami kubaturowymi).
Obsadzenia zieleni¹ nale¿y dokonaæ przed oddaniem cmentarza do u¿ytkowania.
Na zamkniêciu g³ównej osi alei komunikacyjnej nale¿y zaprojektowaæ element
architektury z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Ca³oæ dzia³ki cmentarza wymaga wygrodzenia z wy¿szym standardem ogrodzenia od
strony drogi.
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Powierzchnia terenu 0,50 ha.
Teren projektowanej zieleni izolacyjnej.
Nale¿y wykonaæ zieleñ w postaci ¿ywop³otu z nasadzeniem grup lub szpalerów
drzew.
Planowane zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ istniej¹cego uk³adu sp³ywu
wód powierzchniowych (rowów melioracyjnych na obrze¿u dzia³ki).
Powierzchnia terenu 0,08 ha.
Teren projektowanej zieleni izolacyjnej.
Nale¿y wykonaæ zieleñ w postaci ¿ywop³otu z nasadzeniem grup lub szpalerów
drzew.

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
w infrastrukturê techniczn¹
§3
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê do celów ogrodniczo-gospodarczych z wodoci¹gu wiejskiego miejscowoci Sycewice (lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 45). Trasê przy³¹cza wodoci¹gowego przystosowaæ do planowanego zainwestowania i zagospodarowania terenu cmentarza,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego i z wywozem na oczyszczalniê w Sycewicach,
c) odprowadzenie wysiêków w strefie grzebalnej (z planowanej do realizacji melioracji terenu) do rowu odwadniaj¹cego po³o¿onego w s¹siedztwie planowanego cmentarza,
d) odprowadzenie wód deszczowych z terenu objêtego zagospodarowaniem powierzchniowo do rowu
melioracyjnego,
e) odpady sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym i wywoziæ na wysypisko komunalne,
f) zasilanie energetyczne z istniej¹cej sieci energetycznej miejscowoci Sycewice  zgodnie z warunkami
technicznymi Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A.
Rejon Dystrybucji S³upsk.
2. Powi¹zanie komunikacyjne cmentarza z uk³adem zewnêtrznym  poprzez drogê gminn¹ (dz. 45) z zainwestowaniem miejscowoci Sycewice oraz z przyleg³¹
drog¹ powiatow¹ DP 39 174 Sycewice  S³onowice.
Wjazd na dzia³kê cmentarza w miejscach okrelonych
na rysunku planu.
3. Parkowanie samochodów osobowych w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 45) po³o¿onej poza granicami opracowania.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
gruntów rolnych i lenych
§4
1. Plan obejmuje grunty rolne kl. IVa  3,50 ha wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz urz¹dzenia
melioracji wodnych  rowy o powierzchni 0,20 ha.
2. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene grunty orne
kl. IVa o powierzchni 3,50 ha pochodzenia mineralnego, na które uzyskano niezbêdn¹ zgodê Wojewody Pomorskiego Nr RIW-VI-Z-7711-1/5/01.

3. Wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych klas IVa wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego nie wymaga wydania decyzji o wy³¹czeniu z produkcji rolniczej i naliczenia z tego tytu³u op³at.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Wymagania dot. ochrony interesów osób trzecich:
nale¿y zachowaæ warunki ustalone przepisami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (t.j. z 1999 r. Dz. U. Nr 15,
poz. 140 z pón. zm.).
2. W zakresie ochrony przed ha³asem  dopuszczalny
poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ 45 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy.
3. Zaopatrzenie w wodê budynku mieszkalnego po³o¿onego poza granicami opracowania (przy ul. Parkowej 16) mo¿e siê odbywaæ jedynie z wodoci¹gu wiejskiego. Pod³¹czenie do wiejskiej sieci wodoci¹gowej
powinno nast¹piæ wyprzedzaj¹co przed uruchomieniem cmentarza. Istniej¹ce ujêcie wody nale¿y zlikwidowaæ.
4. W zakresie odwodnienia terenu cmentarza wymagane
jest uzgodnienie projektu technicznego z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku  Terenowym Oddzia³em w S³upsku.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§7
Dla obszaru objêtego planem w zakresie cz. dz. nr 22/1
w obrêbie geodezyjnym Sycewice, uchyla siê ustalenia
mpzp gm. Kobylnica zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Kobylnica Nr III/21/94 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. U.
Woj. S³upskiego Nr 15, poz 102 z 29 kwietnia 1994 r.).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§9
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Gminy Kobylnica Nr XXVIII/
329/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r.
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§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak
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UCHWA£A Nr XXXX/305/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 5 marca 2002 r.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej i sposobu finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy
Morskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz. 539 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krynicy Morskiej nadaje siê status instytucji kultury.
§2
Nadaje siê statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 26 lutego 1999 r. Nr VII\44\99 w sprawie reorganizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 lipca 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor
Za³¹cznik do Uchwa³y
Rady Miasta w Krynicy Morskiej
z dnia 5 marca 2002 r.
Nr XXXX/305/02
STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krynicy Morskiej
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej, zwana dalej Bibliotek¹ jest instytucj¹ kultury, dzia³aj¹c¹ na
podstawie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85 poz. 539 ze zm.),
 Ustawy z dnia 27 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13 poz. 123),
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),
 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ II
NAZWA, TEREN DZIA£ANIA I SIEDZIBA BIBLIOTEKI
§2
1. Biblioteka w Krynicy Morskiej nosi nazwê: Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej.
§3
1. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Krynica Morska
ul. Gdañska 108.
2. Biblioteka swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje teren Gminy
Miasta Krynica Morska.
ROZDZIA£ III
ZAKRES DZIA£ALNOCI BIBLIOTEKI
§4
1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest udostêpnianie
ksi¹¿ek, czasopism i innych Materia³ów bibliotecznych,
upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej, kulturalnej.
2. Biblioteka samodzielnie opracowuje plany swojej dzia³alnoci.
3. Do szczegó³owego zakresu dzia³alnoci Biblioteki nale¿y:
a) planowanie zakupu ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów bibliotecznych,
b) opracowanie zbiorów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami,
c) udostêpnianie zbiorów czytelnikom na miejscu, wypo¿yczanie do domu,
d) upowszechnianie czytelnictwa poprzez ró¿norodne
formy pracy z ksi¹¿k¹ i czytelnikami,
e) prowadzenie sprawozdawczoci i statystyki bibliotecznej.
ROZDZIA£ IV
ORGANY ZARZ¥DZAJ¥CE
I SPOSÓB ICH POWO£YWANIA
§5
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Miasta Krynica
Morska.
ROZDZIA£ V
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BIBLIOTEKI
§6
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i
nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków.
2. Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest plan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.

4.
5.

6.
7.

Poz. 476, 477, 478
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dzia³alnoci, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki,
z zachowaniem wysokoci corocznej dotacji ustalonej
w bud¿ecie Gminy Miasta Krynica Morska.
Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
 plan us³ug,
 plan przychodów i kosztów,
 plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
 plan inwestycji.
Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami Biblioteki s¹ wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci, dotacji z bud¿etu Gminy Miasta Krynica Morska, ze rodków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych oraz
z innych róde³.
Wysokoæ corocznej dotacji na dzia³alnoæ Biblioteki
ustala Rada Miejska Krynicy Morskiej w bud¿ecie Gminy.
Wartoæ maj¹tku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartoci przydzielonego Bibliotece i nabytego mienia.

477
UCHWA£A Nr XXXX/306/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 5 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej wprowadzenia
op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek
oraz sposobu poboru op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), art. 18 i 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9
poz. 31 z pó. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1

ROZDZIA£ VI
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

W uchwale Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXXVIII/281/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek oraz sposobu poboru op³aty w § 2 skrela
siê pkt 3 i pkt 4.

§7

§2

1. W sk³ad Biblioteki wchodz¹:
a) Dyrektor,
b) Bibliotekarz,
c) G³ówny Ksiêgowy.
2. W miarê potrzeb tworzone bêd¹ inne stanowiska pracy, nie wymienione w ust. 1.
3. Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela Regulamin
organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Miasta Krynica Morska.

Pozosta³a treæ uchwa³y okrelonej w § 1 niniejszej
uchwa³y pozostaje bez zmian.

ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§8
Biblioteka u¿ywa pieczêci: Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej ul. Gdañska 108, 82-120 Krynica
Morska.
§9
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§ 10
Zmiana postanowieñ niniejszego statutu odbywa siê
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej.
§ 11
Statut zosta³ zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXXX/305/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 5 marca 2002 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
23 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

478
UCHWA£A Nr XXXX/310/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 5 marca 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Krynica Morska.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Krynica Morska przyjêtym uchwa³¹
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 listopada
2000 r. Nr XXVI\187\2000 w sprawie Statutu Miasta Krynica Morska zmienionym uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia
27 marca 2001 r. Nr XXIX\234\01, uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia 18 wrzenia 2001 r. Nr XXXVI\264\01 oraz
uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia 17 padziernika 2001 r.
Nr XXXVII\268\01  wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 Paragraf 33 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym z wyboru jest:
a) Burmistrz Miasta Krynica Morska,
b) Zastêpca Burmistrza w przypadku decyzji Rady o
jego zatrudnieniu.
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2. Pozostali cz³onkowie Zarz¹du pe³ni¹ funkcje nieetatowo.
§2
Pozosta³a treæ statutu pozostaje bez zmiany.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. W uchwale Nr XXVII/297/2001 z dnia 20 listopada
2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na 2002 r. skrela siê § 3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

479
UCHWA£A Nr XXIX /323/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 12 marca 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5, ust. 1, art. 7, ust. 2, art. 14, art. 18
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) art. 18,
ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w
Starej Kiszewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W uchwale Nr XXVII/295/2001 Rady Gminy w Starej
Kiszewie z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych skrela siê § 5 ust. 2 i ust. 7.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dow Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

480
UCHWA£A Nr XXIX /324/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 12 marca 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ
w tym podatku na 2002 rok.
Na podstawie art. 10, ust. 1.art. 12, ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591), Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala, co
nastêpuje:

481
UCHWA£A Nr L/288/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 12 marca 2002 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XLVII/263/2001 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 3 grudnia 2001 w sprawie podatku od
rodków transportowych na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr
121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983 i Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z
2001r. Nr 111, poz. 1197) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej w Gniewie Nr L/288/2002
z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od rodkow
transportowych na 2002 r. wprowadza siê nastêpujace
zmiany:
1) w § 1 pkt 1 lit. b wyrazy  powy¿ej 5,5 tony do 9 ton
w³¹cznie  1000 z³ zastêpuje siê wyrazami  powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  800 z³,
2) w § 1 pkt 1 lit. c, wyrazy  powy¿ej 9 ton, a poni¿ej
12 ton  1200 z³ zastêpuje siê wyrazami  powy¿ej 9
ton, a poni¿ej 12 ton  850 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

482
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie nurkowañ na wraki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 482, 483
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Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 z 1994 r. z
pón. zmianami) podaje siê do publicznej wiadomoci:
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie nurkowañ na wraki.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 z pón. zm.)
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dzenie reguluje sprawy nurkowañ na wraki w obszarach morskich nale¿¹cych do w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku.
§2
Nurkowanie na wraki lub ich pozosta³oci w ww. obszarach mog¹ byæ prowadzone po uzyskaniu akceptacji
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku. W celu uzyskania akceptacji, z dwutygodniowym wyprzedzeniem od
daty planowanego nurkowania nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie
Morskim informacjê o programie nurkowania, obejmuj¹c¹ w szczególnoci:
 wspó³rzêdne geograficzne miejsca planowanego
nurkowania,
 datê rozpoczêcia i zakoñczenia planowanego nurkowania,
 nazwê jednostki p³ywaj¹cej, z której nurkowanie ma
byæ prowadzone,
 port bazowania w.wym. jednostki,
 cel i zakres prowadzonego nurkowania,
§3
Dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku mo¿e odst¹piæ
od wydania akceptacji na przeprowadzenie nurkowania
w wypadku, gdy:
 zachodzi ryzyko spowodowania zanieczyszczenia
rodowiska morskiego poprzez naruszenie znajduj¹cych siê na wraku substancji szkodliwych dla rodowiska,
 zachodzi ryzyko natrafienia na zatopion¹ broñ chemiczn¹,
 zachodzi ryzyko spowodowania eksplozji,
 wrak podlega szczególnej ochronie kulturowej (np.
posiada status podwodnego cmentarzyska),
 w rejonie planowanego nurkowania prowadzone s¹
dzia³ania mog¹ce kolidowaæ z wypraw¹ (w szczególnoci manewry wojskowe).
§4
Podmioty prowadz¹ce nurkowania obowi¹zane s¹ do:
a) umo¿liwienia s³u¿bom inspekcyjnym Urzêdu Morskiego dostêpu do danych uzyskanych w wyniku prowadzonego nurkowania,
b) umo¿liwienia pobytu przedstawiciela Urzêdu Morskiego na pok³adzie statku, z którego prowadzone s¹ nurkowania,
c) nienaruszania konstrukcji wraka lub jego czêci jak równie¿ ³adunku bez uzyskania zgody Dyrektora Urzêdu
Morskiego.

§5
Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego zarz¹dzenia podlega karze pieniê¿nej do wysokoci dwudziestokrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.
§6
1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 2 kwietnia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w drodze obwieszczeñ wywieszonych na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Morskiego w S³upsku, kapitanatach portów: Ko³obrzeg,
Dar³owo, Ustka i £eba oraz bosmanatach portów: Dwirzyno i Rowy.
2. Zarz¹dzenie podaje siê do wiadomoci w dziennikach
urzêdowych: Województwa Zachodniopomorskiego i
Województwa Pomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
K. Kleina

483
UCHWA£A Nr XXXVIII/397/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzeda¿y nieruchomoci i bonifikat od pierwszej op³aty i op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7 i ust. 3 oraz
art. 73 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.
543), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska Starogardu
Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e Zarz¹d Miejski jest uprawniony do udzielania bonifikat od ceny sprzeda¿y nieruchomoci ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr 46,
poz. 543 z 2000 roku) sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, a mianowicie:
1) przy sprzeda¿y nieruchomoci osobom fizycznym i
prawnym prowadz¹cym dzia³alnoæ charytatywn¹,
opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹, owiatow¹, naukow¹, badawczo-rozwojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo-turystyczn¹, na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zarobkow¹  do 50% ceny,
2) przy sprzeda¿y nieruchomoci poprzedniemu w³acicielowi w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, je¿eli
nieruchomoæ zosta³a od niego przejêta przed dniem
5 grudnia 1990 r.  do 50% ceny,
3) przy sprzeda¿y nieruchomoci kocio³om i zwi¹zkom
wyznaniowym maj¹cym uregulowane stosunki z pañstwem na cele dzia³alnoci sakralnej  do 50% ceny,
4) przy sprzeda¿y nieruchomoci  lokali mieszkalnych:
a) w przypadku poniesienia przez najemcê lokalu
mieszkalnego (w budynku przejêtym przez Gminê Miejsk¹ od zak³adu pracy) nak³adów na jego
budowê, odlicza siê, od wartoci lokalu ustalonej
przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, procentow¹
wartoæ udokumentowanych przez najemcê nak³adów,
b) w przypadku kupna lokali przez wszystkich najem-
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ców jednoczenie, w budynku, w którym nie
sprzedano jeszcze ¿adnego lokalu mieszkalnego,
z wyj¹tkiem budynków jednolokalowych, dwulokalowych, trzylokalowych i czterolokalowych:
80% ceny,
c) w przypadku kupna lokali przez wszystkich pozosta³ych najemców jednoczenie w danym budynku, gdzie
rozpoczêto ju¿ sprzeda¿ lokali, z wyj¹tkiem budynków
jednolokalowych, dwulokalowych, trzylokalowych i
czterolokalowych: 80% ceny,
d) w pozosta³ych przypadkach sprzeda¿y lokali mieszkalnych najemcom: 70% ceny.
§2
1. Na zasadach i w przypadkach okrelonych w § 1 pkt 1-3 bonifikata przys³uguje przy oddaniu gruntu w u¿ytkowanie wieczyste w zakresie pierwszej op³aty oraz
op³at rocznych.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje siê równie¿ do nieruchomoci oddanych w u¿ytkowanie wieczyste przed 1
stycznia 1998 r.
§3
1. Ustala siê, ¿e Zarz¹d Miejski jest uprawniony do podwy¿szenia lub obni¿enia 50%-towej bonifikaty od ustalonej, zgodnie z art. 67 ustawy, ceny nieruchomoci
wpisanej do rejestru zabytków o maksymalnie 20% w
przypadku jej sprzeda¿y lub oddania w u¿ytkowanie
wieczyste.
2. Zasadê okrelon¹ w ust. 1 stosuje siê odpowiednio do
ustalonych, zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt 5 ustawy,
op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, je¿eli nieruchomoæ gruntowa zosta³a wpisana do rejestru zabytków.
§4
1. Zarz¹d Miejski jest zobowi¹zany do ¿¹dania zwrotu w
ca³oci lub w czêci równowartoci udzielonej bonifikaty na zasadach okrelonych w art. 68 ust. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomociami z wyj¹tkiem nabywców
lokali mieszkalnych zbywanych w formie bezprzetargowej na rzecz najemców.
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 nale¿y wprowadziæ do treci umowy sprzeda¿y oraz w protoko³ach uzgodnieñ warunków umowy sprzeda¿y.
§5
Traci moc uchwa³a Nr LIV/419/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie
ustalenia bonifikat od cen sprzeda¿y nieruchomoci, zmieniona uchwa³ami Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
Nr LVII/438/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. i Nr XXV/262/
2000 z dnia 25 padziernika 2000.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Starogardzie Gdañskim.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr XXXVIII/246 /2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Kolbudy Górne
Nr XXXIII/214/2001 z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at w
2002 r. na terenie Gminy Kolbudy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162,
poz. 1126), w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r. z pón. zm.) Rada
Gminy Kolbudy uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/214/
2001 z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatków i op³at w 2002 r. na terenie
Gminy Kolbudy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt 1 zmienia siê wysokoæ podatku od
rodków transportowych od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 9 ton i
poni¿ej 12 ton z kwoty 1.200 z³ na kwotê 1.100 z³
oraz od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie z
kwoty 1.000 z³ na kwotê 900 z³,
2) w § 3 ust. 1 pkt 3 zmienia siê wysokoæ podatku od
rodków transportowych 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 z kwoty 1.260 z³ na kwotê 1.100 z³,
3) w § 3 ust. 1 pkt 5 zmienia siê wysokoæ podatku od
rodków transportowych od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z
kwoty 1.080 z³ na kwotê 700 z³,
4) w za³¹czniku nr 2 uchwa³y zmienia siê stawki podatku od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.
Wykaz zmienionych stawek okrela za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y,
5) w za³¹czniku nr 3 uchwa³y zmienia siê 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. Wykaz zmienionych stawek okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
6) w za³¹czniku nr 4 uchwa³y zmienia siê stawki podatku od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton. Wykaz zmienionych stawek okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.
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§2
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXVIII/246/2002
z dnia 22 marca 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Liczba osi i
dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

nie mniej
ni¿

mniej ni¿

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

1

2

3

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

12
13
14
15

13
14
15
18

1.200
1.250
1.300
1.350

1.400
1.500
1.600
1.700

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

1.250
1.300
1.350
1.400
1.500
1.600
Cztery osie i wiêcej
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800

Dwie osie

Trzy osie

1.600
1.700
1.800
2.124
2.124
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXVIII/246/2002
z dnia 22 marca 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
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¿

12

18

Stawka podatku (w z³otych)

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
2 osie
1.300

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.450

Dziennik Urzêdowy
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18
25
31
36

25
31
36
40

36
40

40
44

1.350
1.400
1.450
1.500

1.500
1.550
1.650
1.800

1.400
1.500

1.700
2.207

3 osie

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Rady Gminy Kolbudy
Nr XXXVIII/246/2002
z dnia 22 marca 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON

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

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
36
38

28
33
36
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 o
800
900
1.000
2 osie
900
1000
1.050
1.100
1.150
3 osie
1.000
1.050

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.100
1.150
1.200
1.100
1.200
1.250
1.400
1.500
1.300
1.400
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§4

UCHWA£A Nr XXXIV/240/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 15 marca 2002 r.

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

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê herb i flagê Powiatu Lêborskiego, jak w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Prawo do u¿ywania symboli powiatu przys³uguje: Starostwu Powiatowemu, Radzie Powiatu Lêborskiego, radnym Powiatu Lêborskiego.
U¿ycie symboli powiatu przez instytucje nie bêd¹ce jednostkami samorz¹du powiatowego w celach komercyjnych mo¿e nast¹piæ za zgod¹ Starosty Lêborskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/240/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 15 marca 2002 r.
Herb Powiatu Lêborskiego:
na tarczy trójdzielnej (w kszta³cie odwróconej litery T) w
polu 1 srebrnym gryf czerwony w lewo, w polu 2 z³otym
gryf czarny w prawo, w polu 3 b³êkitnym lew z³oty trzymaj¹cy basztê srebrn¹.
Herb powiatu lêborskiego odwo³uje siê do tradycji i
historii tych ziem.
Gryf czerwony w polu 1 nawi¹zuje bezporednio do
historycznego herbu ca³ego Pomorza wywodz¹cego siê
z god³a ksi¹¿¹t pomorskich (powiadczonego ju¿ na pocz¹tku XIII w.). Wystêpuje takie na pieczêciach królów
polskich m.in. Aleksandra Jagielloñczyka z 1501 r.
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Gryf czarny w polu 2 jest god³em Kaszubów, które powsta³o na pocz¹tku XX w. Dla odró¿nienia od w³aciwego god³a Pomorza gryf mia³ zmienion¹ barwê na czarn¹
(czêsto bywa³ te¿ ozdobiony koron¹). W tej postaci pojawia siê w 1908 roku w winiecie czasopisma Gryf (organ
ruchu m³odokaszubskiego wydawanego przez A. Majkowskiego.
Takie po³¹czenie obu figur symbolizuje pograniczny
charakter ziemi lêborskiej, która by³a na przestrzeni wieków nie tylko obiektem przetargów politycznych, ale i obszarem rywalizacji kultury polskiej i niemieckiej. ¯ywio³
niemiecki reprezentowany jest tutaj przez czerwonego
gryfa zgermanizowanych i sprotestantyzowanych ksi¹¿¹t
pomorskich, ¿ywio³ polski jest ucieleniony w czarnym
gryfie kaszubskim.
W polu 3 b³êkitnym lew z³oty trzymaj¹cy basztê nawi¹zuje do god³a stolicy powiatu. Herb Lêborka przedstawiaj¹cy lwa - stra¿nika (b¹d opiekuna zamku) znany jest
ju¿ od XIV w. i wystêpowa³ na pieczêciach miejskich z
niewielkimi zmianami (lew siedz¹cy b¹d wsparty o basztê, tak¿e ukoronowany) Barwa b³êkitna dominuje w herbach szlachty lêborskiej, symbolizuje tak¿e wielowiekowe zwi¹zki z Bytowem oraz po³o¿enie powiatu nad wod¹
(morzem i rzek¹ £eb¹).
Flaga powiatu:
na p³acie prostok¹tnym sk³adaj¹cym siê z dwóch pasów
poziomych o jednakowej szerokoci - b³êkitnego i ¿ó³tego, herb powiatu umieszczony centralnie.
Proporcje flagi 5:8.
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UCHWA£A Nr LV/579/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr LII/557/2001 Rady Miejskiej w Lêborku w sprawie stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok w Lêborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), art. 10 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê za³¹cznik nr 1 do uchwa³y i nadaje siê brzmienie okrelone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

Poz. 485, 486
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LV/579/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 marca 2002 r.

STAWKI PODATKU
OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH USTALONE
DLA MIASTA LÊBORKA NA 2002 ROK
 w z³otych
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 do 5,5 tony w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
653,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
920,00 z³
d) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1.089,00 z³
e) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1.452,00 z³
f) od 25 ton do poni¿ej 29 ton
1.851,00 z³
g) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.124,00 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 9 ton w³¹cznie
920,00 z³
b) od powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.089,00 z³
c) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
1.089,00 z³
d) od 25 ton do poni¿ej 31 ton
1.452,00 z³
e) od 31 ton do 36 ton w³¹cznie z dwiema osiami jezdnymi:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
1.500,00 z³
 inny system zawieszenia osi jezdnych 1.678,00 z³
f) powy¿ej 36 ton do poni¿ej 40 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
1.573,00 z³
 z dwiema osiami jezdnymi o innym systemie zawieszenia osi
1.678,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
1.573,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi o innym systemie zawieszenia osi
1.492,00 z³
g) od 40 ton do poni¿ej 44,00 ton dla trzech osi jezdnych:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
1.851,00 z³
 inny system zawieszenia osi jezdnych 2.207,00 z³
3. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
254,00
b) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
277,00
c) od 25 ton do poni¿ej 28 ton
486,00
d) od 28 ton do poni¿ej 33 ton z dwiema osiami jezdnymi:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
531,00
 inny system zawieszenia osi
736,00
e) od 33 ton do 36 ton w³¹cznie z dwiema osiami jezdnymi:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
736,00
 inny system zawieszenia osi
1.118,00
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f) powy¿ej 36 ton do poni¿ej 38 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
736,00 z³
 z dwiema osiami jezdnymi o innym systemie zawieszenia osi
1.118,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
586,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi o innym systemie zawieszenia
1.118,00 z³
g) od 38 ton do poni¿ej 44 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
995,00 z³
 z dwiema osiami jezdnymi o innym systemie zawieszenia osi
1.472,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
816,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi o innym systemie zawieszenia osi
1.109,00 z³
4. Od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
387,00 z³
b) powy¿ej 15 do 30 miejsc w³¹cznie
738,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc
1.452,00 z³
Stawki podatku ustalone w pkt 1 lit. d, e, f, g; pkt 2 lit c,
d; pkt 3 b, c w stosunku do danego rodka transportowego obowi¹zuj¹ niezale¿nie od iloci osi i sposobu ich
zawieszenia i nie mog¹ byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3
do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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UCHWA£A Nr XXXII/262/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Miejskiej Czarna Woda stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y.
§2
Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VIII/62/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

UCHWA£A Nr XXXII/204/02
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXIII/149/2001 Rady
Gminy Sadlinki.

STATUT GMINY MIEJSKIEJ CZARNA WODA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, 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. 678. Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz.
775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101, poz. 444,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996
r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z
1998 r. Nr 106, poz. 68, Nr 150, poz. 983 i Nr 160 poz.
1058 oraz 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041) Rada
Gminy w Sadlinkach uchwala, siê co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIII/149/2001 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe, okrelenia wysokoci stawek tej op³aty oraz zasad jej ustalenia i
poboru.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§1
1. Gmina Miejska Czarna Woda jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób zamieszkuj¹cych na jej terenie i stanowi
podstawow¹ formê organizacji ¿ycia publicznego oraz
zaspakajania zbiorowych potrzeb na zasadach okrelonych w przepisach prawa.
2. O ustroju gminy stanowi jej Statut.
3. Gmina Miejska jest po³o¿ona w województwie pomorskim i obejmuje obszar o powierzchni 2.775 ha. W sk³ad
Gminy Miejskiej Czarna Woda wchodz¹:
Miasto Czarna Woda, so³ectwo Huta Kalna i so³ectwo
Lubiki. Przebieg granicy ukazuje mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
4. Siedzib¹ w³adz gminy miejskiej jest miasto Czarna
Woda.
5. Znakiem gminy jest herb, którego rysunek i opis zawiera za³¹cznik nr 2 do Statutu.
6. Gmina Miejska posiada osobowoæ prawn¹.
7. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze: so³ectwa
oraz dzielnice, osiedla i inne.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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8. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów gmina miejska wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
9. Samodzielnoæ gminy miejskiej podlega ochronie s¹dowej.
10. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) gminie  nale¿y rozumieæ przez to Gminê Miejska
Czarna Woda,
2) organach gminy  nale¿y przez to rozumieæ Radê
Miejsk¹ i Zarz¹d Miasta Czarna Woda,
3) przepisach prawa  nale¿y przez to rozumieæ ustawy oraz inne przepisy wydane na podstawie ustaw
w celu ich wykonania.
Rozdzia³ II
Cele i zadania gminy
§2
1. Celem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla jej racjonalnego
rozwoju oraz warunków dla pe³nego uczestnictwa
obywateli w ¿yciu wspólnoty.
2. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
3. Dla realizacji celu okrelonego w statucie gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone przez administracjê rz¹dow¹ wynikaj¹ce z ustaw oraz zadania
przyjête od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia z organami tej administracji. Gmina mo¿e
wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci województwa oraz zadania z zakresu w³aciwoci powiatu na
podstawie porozumienia z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
4. Zadania zlecone i przyjête w drodze porozumienia
gmina wykonuje po zapewnieniu rodków finansowych odpowiednio przez administracje rz¹dow¹,
wojewódzk¹ i powiatow¹.
5. Szczegó³owe zasady i terminy przekazywania rodków finansowych, o których mowa w ust. 8, okrelaj¹ ustawy nak³adaj¹ce na gminy obowi¹zek wykonywania zadañ zleconych lub zawarte porozumienia.
6. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.
7. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w ustawach.
8. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminê zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej, okrelaj¹ ustawy.
9. Zadaniami u¿ytecznoci publicznej, s¹ zadania w³asne gminy, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze
wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.
10. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego.
11. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y
do zadañ w³asnych gminy. W szczególnoci zadania
w³asne obejmuj¹ sprawy:

1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami,
ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek
upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Rozdzia³ III
W³adze Gminy
§3
1. Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referenda)
lub za porednictwem organów gminy.
2. Wy³¹cznie w drodze referendum s¹ rozstrzygane sprawy:
1) samoopodatkowanie siê,
2) odwo³anie rady przed up³ywem kadencji.
3. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej wa¿nej sprawie dla gminy.
4. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy rady lub na
wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Szczegó³owe przepisy o referendum okrela odrêbna
ustawa.
§4
1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami gminy s¹:
1) Rada Miejska,
2) Zarz¹d Miasta.
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw. Jawnoæ
dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na
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sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji rady gminy.
Rozdzia³ IV
Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej
§5
1. Rada miejska zwana dalej rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym z zastrze¿eniem postanowieñ § 3.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
3. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz
prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
4. Wyboru osób, o jakich mowa w ust. 3 dokonuje rada
na pierwszej sesji po wyborze rady nowej kadencji.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji.
6. Funkcji wymienionych w ust. 3 nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka zarz¹du ani cz³onka komisji rewizyjnej.
7. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady gminy w trybie okrelonym w ust. 3.
§6
1. Do w³aciwoci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹
inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady gminy nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ
przewodnicz¹cego zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, oraz sekretarza gminy  na wniosek przewodnicz¹cego zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awia-
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nia lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad zarz¹d mo¿e dokonywaæ
tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez radê gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia w drodze porozumienia zadañ, o których mowa w § 2
ust. 3,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia
pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.
3. Rada miasta kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie radni, z
wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy
i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarz¹dowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
5. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez
radê w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza
uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych
przez radê gminy na podstawie art. 21 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
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6. Zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej:
1) Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2) Komisja rewizyjna ma dostêp do wszelkiej dokumentacji dotycz¹cej pracy, organizacji i finansów z wyj¹tkiem dokumentów poufnych i tajnych.
3) Komisja podejmuje dzia³alnoæ kontroln¹ na wniosek rady gminy.
4) Ustalenia i wnioski komisja formu³uje w protokole i
przedstawia je na sesji rady.
§7
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeb nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesja rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
3. Na wniosek zarz¹du lub conajmniej 1/4 liczby cz³onków rady przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie w ka¿dym czasie. Posiedzenie w tym przypadku powinno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dnia
zg³oszenia wniosku.
4. O sesji rady nale¿y zawiadomiæ pisemnie cz³onków
rady co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê pierwszego posiedzenia. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza
siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
5. Zawiadomienie o sesji powinno byæ równie¿ podane
do wiadomoci publicznej.
6. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia na posiedzeniu.
§8
1. Pierwsze posiedzenie ka¿dej sesji otwiera przewodnicz¹cy rady lub wiceprzewodnicz¹cy i stwierdza quorum.
§9
1. Posiedzenia rady s¹ jawne.
§ 10
1. Program ka¿dej sesji powinien zawieraæ:
1) porz¹dek sesji,
2) zatwierdzenie protokó³u z poprzedniej sesji,
3) sprawozdanie z wykonania uchwa³ rady z poprzedniej sesji,
4) interpelacje i wnioski,
5) sprawozdanie zarz¹du, które sk³ada burmistrz lub
wyznaczony cz³onek zarz¹du, sprawozdanie komisji
sk³ada przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez
t¹ komisjê sprawozdawca.
2. Punkty § 10 ust. 1.1 i ust. 1.2 podlegaj¹ g³osowaniu.
§ 11
1. Ka¿dy radny w punkcie interpelacje i wnioski ma prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania rady. Odpowiedzi udziela przewodnicz¹cy rady, przewodnicz¹cy poszczególnych komisji, burmistrz lub cz³onek zarz¹du albo wyznaczony pracownik.
2. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie powinno byæ udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Rada mo¿e ¿¹daæ
aby odpowied by³a przedmiotem obrad rady.

§ 12
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ cz³onkowie rady.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym, przez podniesienie rêki, w obecnoci co najmniej 1/2 sk³adu rady, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
3. Wyniki g³osowania og³asza przewodnicz¹cy obrad niezw³ocznie.
§ 13
1. Z ka¿dego posiedzenia rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
4) zatwierdzony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz tekst zg³aszanych i uchwalonych wniosków i
uchwa³,
6) czas trwania posiedzenia,
7) podpis przewodnicz¹cego rady miejskiej.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
§ 14
1. Odpis protoko³u powinien byæ po odbyciu posiedzenia odes³any do zarz¹du miasta.
2. Wyci¹gi z protoko³u zarz¹d przekazuje zainteresowanym.
3. Protoko³y z obrad przechowuje siê w urzêdzie miasta.
4. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia notatek i odpisów.
§ 15
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ rada tworzy sta³e lub dorane komisje.
2. Komisje podlegaj¹ radzie gminy, przedk³adaj¹ jej plan
pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
3. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni niebêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 16
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) inicjowanie prac zarz¹du i jednostek organizacyjnych
miasta w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a
powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê lub zarz¹d,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygotowanie projektów uchwa³ rady,
4) kontrola wykonania uchwa³ rady.
§ 17
Zakres dzia³ania komisji niesta³ych /doranych/ okrela rada w uchwale o powo³aniu.
§ 18
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz badaj¹ poszczególne sprawy poprzez swych cz³onków na miejscu.
§ 19
1. W sk³ad komisji  z wy³¹czeniem komisji rewizyjnej 
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mog¹ wchodziæ zarówno cz³onkowie rady jak i osoby
spoza rady. Liczba osób spoza rady nie mo¿e przekraczaæ 1/2 sk³adu komisji.
3. Przewodnicz¹cego komisji wybiera rada sporód cz³onków rady. Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji oraz sekretarza wybiera komisja ze swego grona.
§ 20
1. Posiedzenie komisji zwo³uje i ustala porz¹dek obrad
przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
2. Komisje mog¹ wy³aniaæ podkomisje oraz odbywaæ
wspólne posiedzenia.
§ 21
1.
2.
3.
4.
5.

Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
Komisja Rewizyjna, której uprawnienia oraz zasady i
tryb dzia³ania okrela § 6 ust. 4, 5, i 6.
Komisja Dzia³alnoci Gospodarczej i Zagospodarowania Przestrzennego,
Komisja Ochrony rodowiska, Rolnictwa, Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej,
Komisja Edukacji, Sportu i Kultury oraz Bezpieczeñstwa
Publicznego,
Komisja Bud¿etowa.
§ 22

1. Komisja kieruje wnioski i opinie bezporednio do adresatów powiadamiaj¹c o tym przewodnicz¹cego i
radê.
2. Adresaci zobowi¹zani s¹ ustosunkowaæ siê do wniosków lub opinii najpóniej w ci¹gu 14 dni od ich otrzymania, a w razie zajêcia odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
3. Komisja, której wniosek lub opinia nie zosta³a uwzglêdniona przez adresata, powinna wnieæ sprawê na obrady sesji celem jej rozpatrzenia.
§ 23
Komisje podlegaj¹ radzie, przedstawiaj¹ jej plany pracy i sprawozdania z realizacji.
§ 24
1. Jednostkê pomocnicz¹ tworzy rada gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
2. Organizacja i zakres dzia³alnoci jednostki pomocniczej okrela rada gminy odrêbnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w sesji rady gminy i w
posiedzeniach zarz¹du gminy, bez prawa udzia³u w g³osowaniu. Przewodnicz¹cy rady gminy i przewodnicz¹cy zarz¹du gminy s¹ ka¿dorazowo zobowi¹zani do zawiadomienia organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady i o posiedzeniu zarz¹du.
Rozdzia³ V
Organy wykonawcze Miasta
§ 25
1. Organem wykonawczym gminy jest zarz¹d miasta.
Zarz¹d wybierany jest na okres kadencji rady. W sk³ad
zarz¹du miasta wchodz¹: burmistrz jako przewodnicz¹cy zarz¹du, jego nieetatowy zastêpca oraz dwóch
cz³onków.
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2. Zarz¹d wykonuje uchwa³y rady i realizuje zadania gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych
z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
3. Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Miejskiego, którego kierownikiem jest burmistrz.
4. Burmistrz jest wybierany przez radê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych wy³¹cznie
przez radnych.
5. Cz³onkowie zarz¹du s¹ wybierani przez radê sporód
radnych lub spoza sk³adu rady na wniosek burmistrza.
6. Tryb postêpowania w sprawie wyboru burmistrza oraz
pozosta³ych cz³onków zarz¹du okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym.
7. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Miejskiego okrela Regulamin organizacyjny uchwalany przez
radê na wniosek zarz¹du.
§ 26
1. Uchwa³a rady gminy w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku
bud¿etowego zarz¹d gminy zosta³ odwo³any z innej
przyczyny. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada
gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady gminy.
2. Rada gminy rozpoznaje sprawê odwo³ania zarz¹du z
przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y
w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium. Po
zapoznaniu siê z opiniami, komisji rewizyjnej, oraz z
uchwa³¹ regionalnej izby obrachunkowej w sprawie
uchwa³y rady gminy o nieudzieleniu absolutorium i po
wys³uchaniu wyjanieñ zarz¹du rada gminy mo¿e odwo³aæ zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Rada gminy mo¿e odwo³aæ wójta lub burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
Wniosek, o odwo³anie burmistrza, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
4. Odwo³anie wójta lub burmistrza nastêpuje wiêkszoci¹
co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w
g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania
rada gminy przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹
komisji rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której
zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak
ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku.
Je¿eli wniosek o odwo³anie wójta lub burmistrza nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿
po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
5. Odwo³anie wójta lub burmistrza albo z³o¿enie przez
niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego zarz¹du gminy albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y zarz¹d gminy.
6. Rada gminy mo¿e na uzasadniony wniosek wójta lub
burmistrza odwo³aæ poszczególnych cz³onków zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wójta lub bur-
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mistrza jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. W przypadku rezygnacji wójta lub burmistrza
rada gminy na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o
przyjêciu rezygnacji ca³ego zarz¹du. Niepodjêcie
uchwa³y, o której mowa jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê sesja rady gminy.
8. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego zarz¹du rada gminy dokonuje wyboru nowego zarz¹du
w trybie, o którym mowa w art. 28 ustawy o samorz¹dzie gminnym, odpowiednio, w ci¹gu 3 miesiêcy
od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji.
W przypadku niedokonania wyboru nowego zarz¹du
w terminie 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia
przyjêcia rezygnacji, przepisy art. 28a stosuje siê odpowiednio.
a. W przypadku odwo³ania cz³onka zarz¹du niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym rada gminy dokonuje wyboru nowego cz³onka zarz¹du w terminie 1
miesi¹ca od dnia odwo³ania.
b. Odwo³any zarz¹d gminy lub jego poszczególni
cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do
czasu wyboru nowego zarz¹du lub poszczególnych
jego cz³onków. Rada gminy mo¿e zwolniæ cz³onka
zarz¹du z tego obowi¹zku.
9. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w zarz¹dzie przez cz³onka niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, rada gminy podejmuje uchwa³ê o przyjêciu
rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿
w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji. Niepodjêcie przez radê gminy uchwa³y w terminie, o którym mowa, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
10. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka zarz¹du niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, wójt lub burmistrz obowi¹zany jest, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a, przedstawiæ radzie gminy now¹ kandydaturê na cz³onka zarz¹du.
§ 27
1. Uchwa³y zarz¹du miasta zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu zarz¹du.
§ 28
1. Do zadañ zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. W realizacji zadañ w³asnych gminy zarz¹d podlega
wy³¹cznie radzie gminy.
3. Zarz¹dowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,

3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania ogólnymi rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
§ 29
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
burmistrza w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu.
2. Posiedzeniom zarz¹du przewodniczy burmistrz, w razie jego nieobecnoci zarz¹d zwo³uje i przewodniczy
w jego posiedzeniu zastêpca.
3. W posiedzeniach zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania skarbnik i sekretarz miasta. zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swe posiedzenie tak¿e inne osoby.
§ 30
1. Burmistrz jako przewodnicz¹cy zarz¹du organizuje prac¹ zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Do zadañ burmistrza w szczególnoci nale¿y:
1) zwo³ywanie posiedzeñ zarz¹du i przygotowywanie
materia³ów na posiedzenia,
2) przygotowywanie wniosków zarz¹du pod obrady
rady,
3) przygotowywanie i przedk³adanie na sesjach sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du,
4) organizowanie pracy zarz¹du,
5) kierowanie bie¿¹cymi sprawami miasta,
6) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych
miasta zgodnie z ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych,
7) podejmowanie czynnoci w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z kompetencjami zarz¹du.
Czynnoci te wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du.
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
9) og³aszanie bud¿etu miasta i sprawozdanie z wykonania bud¿etu,
10) wydawanie sekretarzowi miasta poleceñ i wskazówek dotycz¹cych sposobu prowadzenia spraw
gminy,
11) reprezentowanie miasta na zewn¹trz,
12) zapewnienie obs³ugi administracyjnej komisji problemowych,
13) udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych,
14) wykonywanie innych zadañ ustalonych przez radê
miejsk¹.
§ 31
1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du
maj¹tkiem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden
cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d (pe³nomocnik) z zastrze¿eniem przepisów ust. 2  4.
2. Burmistrz jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy o ile zarz¹d nie postanowi inaczej.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontr-
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asygnaty skarbnika miasta lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik miasta mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynnoci zawiadamiaj¹c o odmowie kontrasygnaty radê miejsk¹ i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych
w strukturze gminy sk³adaj¹ jednoosobowe owiadczenia woli w imieniu miasta w zakresie udzielonego
im przez zarz¹d pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
§ 32
Burmistrz wykonuje czynnoci zastrze¿one w przepisach szczególnych.
§ 33
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie uchwa³y rady miejskiej. Pozostali cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ swe funkcje honorowo
i otrzymuj¹ z bud¿etu miasta diety.
2. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie
powo³ania uchwa³¹ zarz¹du.
3. Sekretarz i skarbnik miasta s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na
podstawie powo³ania uchwa³¹ rady na wniosek burmistrza.
4. Wynagrodzenie dla sekretarza i skarbnika ustala burmistrz.
§ 34
Sekretarz miasta mo¿e zast¹piæ burmistrza podczas
jego nieobecnoci w ramach udzielonego mu upowa¿nienia.
§ 35
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy urzêdu
miejskiego. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu
miejskiego okrela regulamin organizacyjny zatwierdzony przez radê.
§ 36
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy w tym prawnie wyodrêbnionych zawiera za³¹cznik nr 3 do statutu.
Rozdzia³ VI
Radni
§ 37
1. Radni reprezentuj¹ wyborców, utrzymuj¹ sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuj¹ zg³aszane postulaty i przedstawiaj¹ je organom gminy do
rozpatrzenia.
2. Radny obowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach rady i jej
organów do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
3. Radny sk³ada na pierwszej sesji po wyborach rady
gminy nastêpuj¹ce lubowanie:
lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i
pomylnoci Gminy Miejskiej Czarna Woda, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej
mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie
szczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ Gminy.
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4. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ywani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz radni którzy uzyskali mandat w
czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
5. Radny ma prawo inicjatywy ustawodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udzia³u w g³osowaniu
na sesjach rady, prawo wystêpowania z interpelacjami i zapytaniami.
6. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. W sk³ad klubu
powinno wchodziæ co najmniej 5 radnych.
Zasady tworzenia klubu:
1) Klub radnych tworzy siê na podstawie pisemnego
zg³oszenia zawieraj¹cego regulamin klubu z³o¿onego przez zainteresowanych radnych przewodnicz¹cemu rady,
2) Przewodnicz¹cy Rady na najbli¿szej Sesji informuje o fakcie utworzenia siê klubu przez odczytanie
otrzymanego zg³oszenia,
3) Klub ma uprawnienia opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania rady oraz prawo do inicjatywy uchwa³odawczej.
7. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
8. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody rady, której jest cz³onkiem, za wyj¹tkiem sytuacji, do których odnosz¹ siê przepisy o
zwolnieniach grupowych. Rada odmówi zgody na
rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
9. Radnym przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y
na zasadach ustalonych uchwa³¹ rady.
10. Przepis ust. 9 stosuje siê odpowiednio do cz³onków
komisji spoza rady.
Rozdzia³ VII
Pracownicy samorz¹dowi
§ 38
1. Pracownikiem samorz¹dowym z wyboru jest burmistrz.
2. Do wykonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
burmistrza w³aciwa jest rada.
3. Rada mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y, upowa¿niæ
przewodnicz¹cego rady  w ca³oci lub czêci  do podejmowania czynnoci o jakich mowa w ust. 2.
4. Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
z pozosta³ymi osobami, których stosunek pracy nawi¹zany jest na podstawie wyboru, w³aciwy jest burmistrz, jako kierownik Urzêdu Miasta, bêd¹cego zak³adem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
5. Powo³anie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikami Urzêdu Miejskiego, jest stosowana wobec sekretarza i skarbnika miasta.
Rozdzia³ VIII
Publikowanie przepisów gminnych oraz zasady
dostêpu do dokumentów i korzystania z nich
§ 39
1. Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika inny sposób og³aszania przepisów gminnych, miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów gminnych,
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jest rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych.
2. Przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych, rozumie siê umieszczenie obwieszczeñ na
tablicach og³oszeniowych zlokalizowanych w miejscach powszechnie dostêpnych, a w szczególnoci w
siedzibie Urzêdu Miejskiego, na ulicach i placach oraz
w innych obiektach u¿ytecznoci publicznej, gdzie
wstêp jest wolny dla ka¿dego.
§ 40
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania przez organy gminy zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów
gminy i komisji Rady Miejskiej po ich zatwierdzeniu i
podpisaniu przez osoby uprawnione lub do tego upowa¿nione. Prawo dostêpu nie dotyczy dokumentów
obejmuj¹cych sprawy, których jawnoæ jest ograniczona na mocy ustaw.
2. Dokumenty i protoko³y o których mowa w ust. 1, s¹
udostêpniane w siedzibie Urzêdu Miejskiego, w biurze
obs³ugi Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta do wgl¹du na
miejscu w godzinach pracy urzêdu.
3. Obywatele mog¹ przegl¹daæ udostêpnione dokumenty i protoko³y oraz sporz¹dzaæ z nich w³asnorêczne notatki i odpisy. Ponadto zainteresowani mog¹ uzyskaæ
odp³atnie kserokopie dokumentów wykonane i uwierzytelnione przez uprawnionego pracownika Urzêdu
Miasta.
Rozdzia³ IX
Postanowienia przejciowe i koñcowe
§ 41
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie gminnym i ustawê o
pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191
z pón. zm.) i ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z pón.
zm.).
§ 42
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê uchwa³y
o zmianie statutu.
§ 43
1. Statut podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia.
Za³¹czniki:
Za³¹cznik Nr 1- Mapa gminy
Za³¹cznik Nr 2  Herb gminy z opisem
Za³¹cznik Nr 3  Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
Za³¹cznik Nr 2
Opis herbu miasta Czarna Woda
Tarcza herbowa owalna u do³u, w ¿ó³tej obwódce. We-
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wn¹trz obwódki, na niebieskim tle, trzy ¿ó³te gwiazdy szecioramienne usytuowane symetrycznie w pionie, jedna
pod drug¹. Dwie zielone ga³¹zki palmowe obejmuj¹ce
trzeci¹ najni¿ej po³o¿on¹ gwiazdê, skrzy¿owane u do³u
tarczy herbowej.
Za³¹cznik Nr 3
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
1) Zespó³ Szkó³ Publicznych w Czarnej Wodzie,
3) Publiczne Przedszkole w Czarnej Wodzie,
4) Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej,
5) Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
6) Miejska Biblioteka Publiczna,
7) Orodek Szkoleniowy Gospodarstwo Pomocnicze
Gminy Miejskiej Czarna Woda,
8) Publiczne Ognisko Muzyczne.
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Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji z dnia 20 marca 2002 r.
Nr OGD-820/3681-A/8/2001/2002/I/SA
odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Elektrociep³owniê Starogard Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099
oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, na wniosek Elektrociep³owni Starogard Sp. z o.o. z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie koncesji na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/1027/3681/W/3/2002/RW z dnia
16 stycznia 2002 r. oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/1012/3681/W/3/2002/RW z dnia 16 stycznia
2002 r., w dniu 21 grudnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez zainteresowanego.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 20 marca 2002 r. wydano decyzjê o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na
stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy  Prawo
energetyczne.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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UCHWA£A Nr XXXV/299/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y XXVI/146/93 z dnia 8 wrzenia 1993 r. (z póniejszymi zmianami) w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz ustalenia iloci punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia
zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
Nr 16, poz. 95 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 1
i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1992 r. z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê § 2 uchwa³y Nr XXVI/146/93 (z póniejszymi zmianami), który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
 ustala siê iloæ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z
wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y na liczbê 31, ustala siê tak¿e
iloæ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na liczbê 22.
2. Do treci zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych dodaje siê § 14 i §15:
a) § 14 otrzymuje brzmienie:
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow. 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y przydziela siê wg liczby mieszkañców w danej wsi.
Ustala siê, ¿e:
do 500 mieszkañców przydziela siê 1 punkt
od 501  1000 mieszkañców przydziela siê 2 punkty
od 1001  1500 mieszkañców przydziela siê 3 punkty
powy¿ej 1500 mieszkañców przydziela siê 4 punkty
Przewiduje siê mo¿liwoæ odstêpstwa od zasady rozdzia³u limitu punktów w przypadku du¿ego rozprzestrzenienia miejsc sprzeda¿y.
b) § 15 otrzymuje brzmienie:
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu
mo¿e siê odbywaæ na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach
do tego wyznaczonych tj.:
 na placach wyznaczonych i oznakowanych przez
Radê So³eck¹ wsi, w której organizowana jest
impreza, o ile przepisy Ustawy o Wychowaniu w
Trzewoci i Przeciwdzia³aniu Alkoholizmowi a
tak¿e Uchwa³y Rady Gminy nie stanowi¹ inaczej,
 na placu nad jeziorem Tuchomskim tj. w miejscu
odbywania siê festynu kaszubskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Pozosta³a treæ uchwa³y pozostaje bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
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UCHWA£A Nr XXIV/214/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 padziernika 2001 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy
w S³upsku.
Na podstawie art. 33 ust. 2 w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz.
1126) Rada Gminy S³upsk na wniosek Zarz¹du Gminy
S³upsk uchwala:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZÊDU GMINY W S£UPSKU
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w S³upsku,
zwany dalej Regulaminem, okrela:
1) zakres dzia³ania i zadania Urzêdu Gminy w S³upsku,
zwanego dalej Urzêdem,
2) organizacjê Urzêdu,
3) zasady funkcjonowania Urzêdu,
4) zakres dzia³ania kierownictwa Urzêdu, referatów i poszczególnych stanowisk pracy w Urzêdzie.
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê S³upsk,
2) Radzie lub Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio Radê Gminy S³upsk lub Zarz¹d Gminy S³upsk,
3) Wójcie, Zastêpcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku  nale¿y
przez to rozumieæ odpowiednio: Wójta Gminy S³upsk,
Zastêpcê Wójta Gminy S³upsk, Sekretarza Gminy S³upsk,
Skarbnika Gminy S³upsk.
§3
1. Urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy S³upsk.
2. Urz¹d jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzib¹ Urzêdu jest miasto S³upsk.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
Urz¹d jest czynny w dniach roboczych w godzinach
ustalonych przez Wójta.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA URZÊDU
§5
1. Urz¹d stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji,
Zarz¹du, Wójta i innych organów Gminy.
2. Do zakresu dzia³ania Urzêdu nale¿y zapewnienie warunków nale¿ytego wykonywania spoczywaj¹cych na
Gminie:
1) zadañ w³asnych,
2) zadañ zleconych,
3) zadañ wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
(zadañ powierzonych) i
4) zadañ publicznych powierzonych gminie w drodze
porozumienia komunalnego  które nie zosta³y powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, zwi¹zkom komunalnym lub przekazane innym
podmiotom na podstawie umów.
§6
1. Do zadañ Urzêdu nale¿y zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadañ i kompetencji.
2. W szczególnoci do zadañ Urzêdu nale¿y:
1) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do podejmowania uchwa³, wydawania decyzji, postanowieñ i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynnoci prawnych
przez organy Gminy,
2) wykonywanie  na podstawie udzielonych upowa¿nieñ  czynnoci faktycznych wchodz¹cych w zakres
zadañ gminy,
3) zapewnienie organom Gminy mo¿liwoci przyjmowania, rozpatrywania oraz za³atwiania skarg i wniosków,
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania bud¿etu Gminy, oraz innych aktów organów gminy,
5) realizacja innych obowi¹zków i uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów prawa oraz uchwa³ organów
Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeñ jej komisji i posiedzeñ
Zarz¹du, oraz innych organów Gminy,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostêpnego do powszechnego wgl¹du w siedzibie Urzêdu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi, w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczególnoci:
a) przyjmowanie, rozdzia³, przekazywanie i wysy³anie korespondencji,
b) prowadzenie wewnêtrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowi¹zków i uprawnieñ s³u¿¹cych Urzêdowi jako pracodawcy  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Poz. 491
Rozdzia³ III
ORGANIZACJA URZÊDU
§7

W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1. Referat Ksiêgowoci:
1) skarbnik gminy  g³ówny ksiêgowy bud¿etu (SG);
2) stanowisko d/s ksiêgowoci bud¿etowej (KB);
3) stanowisko d/s ksiêgowoci d/s wymiaru podatku
(KW);
4) stanowisko d/s ksiêgowoci podatkowej (KP); 2
5) stanowisko d/s podatków i op³at od umów cywilnoprawnych (KC);
6) stanowisko d/s finansów owiaty (KO);
7) stanowisko d/s obs³ugi kasy (KK).
2. Referat gospodarki ziemi¹, geodezji i planowania przestrzennego:
1) stanowisko d/s geodezji i planowania przestrzennego (GP);
2) stanowisko d/s gospodarki gruntami (GG);
3) stanowisko d/s rolnictwa i gospodarki ziemi¹ (GR);
4) stanowisko d/s urbanistyki i architektury (GA);
5) stanowisko d/s budownictwa (GB).
3. Stanowisko d/s technicznych i kancelaryjnych  obs³uga sekretariatu (SK).
4. Stanowisko d/s obs³ugi organów gminy:
1) Rady Gminy (RG),
2) Komisji Rady Gminy (RK),
3) Zarz¹du Gminy (RZ);
5. Stanowisko d/s:
1) organizacji i kadr (KO);
2) ochrony zdrowia (KZ).
6. Stanowisko d/s:
1) ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i wydawania
zezwoleñ (EZ);
2) bezpieczeñstwa i higieny pracy (BHP).
7. Stanowisko d/s
1) ewidencji ludnoci (EL);
2) dowodów osobistych (ED).
8. Stanowisko d/s ochrony rodowiska (O).
9. Stanowisko d/s gospodarki komunalnej (GK).
10. Stanowisko d/s organizacji i nadzoru robót budowlanych i drogowych (RB).
11. Stanowisko d/s:
1) obronnych (OB);
2) obrony cywilnej (OC);
3) bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego (OP).
12. Stanowisko d/s obs³ugi prawnej (RP).
13. Stanowisko d/s obs³ugi interesantów (OI).
14. Pe³nomocnik Zarz¹du Gminy d/s rozwi¹zywania problemów alkoholowych (PA).
15. Komórka d/s ochrony informacji niejawnych:
1) stanowisko pe³nomocnika d/s ochrony informacji
niejawnych (KO),
2) stanowisko d/s obs³ugi kancelarii tajnej (KT);
3) stanowisko d/s obs³ugi informatycznej i zabezpieczenia (KI).
16. Stanowisko d/s obs³ugi informatycznej Urzêdu (OU).
§8
Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu okrela schemat organizacyjny, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
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Rozdzia³ IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZÊDU
§9
Urz¹d dzia³a w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
1) praworz¹dnoci,
2) s³u¿ebnoci wobec spo³ecznoci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnêtrznej,
7) podzia³u zadañ pomiêdzy kierownictwo Urzêdu i poszczególne stanowiska pracy,
8) oraz wzajemnego wspó³dzia³ania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 16

1. Pracownicy realizuj¹ zadania wynikaj¹ce z przepisów
prawa i Regulaminu w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Pracownicy s¹ zobowi¹zani do wspó³dzia³ania miêdzy
sob¹ w szczególnoci w zakresie wymiany informacji i
wzajemnych konsultacji, przy zachowaniu wymagañ
wynikaj¹cych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
Rozdzia³ V
ZAKRESY ZADAÑ WÓJTA, ZASTÊPCY
WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 10

§ 17

Pracownicy Urzêdu w wykonywaniu swoich obowi¹zków i zadañ Urzêdu dzia³aj¹ na podstawie prawa i obowi¹zani s¹ do cis³ego jego przestrzegania.

1. Do zakresu zadañ Wójta nale¿y:
1) reprezentowanie Urzêdu na zewn¹trz;
2) podejmowanie czynnoci w sprawach z zakresu
prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynnoci;
3) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego wobec wszystkich pracowników Urzêdu;
4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich
pracowników Urzêdu;
5) okresowe zwo³ywanie narad z udzia³em pracowników Urzêdu w celu uzgadniania ich wspó³dzia³ania
i realizacji zadañ;
6) rozstrzyganie sporów pomiêdzy poszczególnymi
stanowiskami pracy w Urzêdzie, w szczególnoci
dotycz¹cymi podzia³u zadañ;
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
8) czuwanie nad tokiem i terminowoci¹ wykonywania zadañ Urzêdu;
9) upowa¿nianie pracowników Urzêdu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej;
10) wykonywanie innych zadañ zastrze¿onych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwa³y
Rady i Zarz¹du.
11) pe³nomocnictwa do reprezentowania Gminy przed
s¹dami i organami administracji.
2. Wójt Gminy pe³ni bezporedni nadzór nad prac¹ nastêpuj¹cych referatów i nad nastêpuj¹cymi stanowiskami pracy:
1) Referat gospodarki przestrzennej i budownictwa:
a) stanowisko d/s geodezji i planowania przestrzennego;
b) stanowisko d/s gospodarki gruntami;
c) stanowisko d/s rolnictwa i gospodarki ziemi¹;
d) stanowisko d/s urbanistyki i architektury;
e) stanowisko d/s budownictwa i drogownictwa;
2) stanowisko d/s:
a) obronnych;
b) obrony cywilnej;
c) bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego;
3) stanowisko d/s obs³ugi prawnej;
4) stanowisko d/s koordynacji owiaty.
3. Wójt Gminy nadzoruje pracê Zak³adu Gospodarki Komunalnej, przedszkola, szkó³ podstawowych i szkó³
gimnazjalnych podlegaj¹cych Gminie S³upsk oraz
Gminnego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego.

§ 11
Pracownicy Urzêdu w wykonywaniu zadañ Urzêdu i
swoich obowi¹zków s¹ obowi¹zani s³u¿yæ Gminie i Pañstwu.
§ 12
1. Gospodarowanie rodkami rzeczowymi odbywa siê w
sposób racjonalny, celowy i oszczêdny z uwzglêdnieniem zasady szczególnej starannoci w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane s¹ po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotycz¹cymi zamówieñ publicznych.
§ 13
1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza siê na jednolitoci poleceniodawstwa i s³u¿bowego podporz¹dkowania, podzia³u czynnoci na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialnoci za
wykonanie powierzonych zadañ.
2. Urzêdem kieruje Wójt przy pomocy Zastêpcy Wójta,
Sekretarza i Skarbnika, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoæ przed Wójtem za realizacjê swoich zadañ.
3. Pracownicy wykonuj¹ swoje obowi¹zki w sposób zapewniaj¹cy optymaln¹ realizacjê zadañ i ponosz¹ za to
odpowiedzialnoæ przed Wójtem.
4. Wójt jest bezporednim prze³o¿onym podleg³ych pracowników i sprawuje nadzór nad nimi osobicie oraz
poprzez osoby wymienione w ust. 2. Podzia³ zadañ pomiêdzy Wójta, Zastêpcê Wójta, Sekretarza i Skarbnika
okrela za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.
§ 14
1. Urz¹d dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy.
2. Szczegó³owe zasady planowania pracy w Urzêdzie
okrela za³¹cznik nr 3 do Regulaminu.
§ 15
1. W Urzêdzie dzia³a kontrola wewnêtrzna, której celem
jest zapewnienie prawid³owoci wykonywania obowi¹zków przez poszczególnych pracowników Urzêdu.
2. Szczegó³owe zasady kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie
okrela za³¹cznik nr 4 do Regulaminu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 18
1. Zastêpca Wójta podejmuje czynnoci kierownika Urzêdu pod nieobecnoæ Wójta lub w razie wynikaj¹cej z
innych przyczyn niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków
przez Wójta.
2. Zastêpca Wójta wykonuje inne zadania w zastêpstwie
lub z upowa¿nienia Wójta, a w szczególnoci nadzoruje pracê na stanowiskach:
1) stanowisko d/s:
a) wydawania zezwoleñ;
b) bezpieczeñstwa i higieny pracy;
2) stanowisko d/s ochrony rodowiska;
3) stanowisko d/s gospodarki komunalnej;
4) stanowisko d/s organizacji i nadzoru robót budowlanych;
3. Zastêpca Wójta nadzoruje pracê Orodka Kultury i
Sportu Gminy S³upsk, Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej oraz Pe³nomocnika Zarz¹du d/s rozwi¹zywania problemów alkoholowych i Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
4. Wspó³praca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarz¹dowymi.
§ 19
1. Do zadañ Sekretarza nale¿y wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzêdu Gminy oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzêdu i w tym
zakresie:
1) opracowuje zakresy czynnoci dla poszczególnych
stanowisk,
2) informuje Wójta o koniecznoci dokonywania
zmian personalnych,
3) nadzoruje czas pracy pracowników samorz¹dowych,
4) prezentuje nowoprzyjêtych pracowników,
5) dba o wygl¹d budynku urzêdu i jego otoczenie,
6) wykonuje obowi¹zki w granicach udzielonego pe³nomocnictwa przez Wójta,
7) dba o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.
2. Opracowuje projekty Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego i innych wynikaj¹cych z przepisów prawa.
3. Nadzoruje pracê nad nastêpuj¹cymi stanowiskami:
1) obs³ugi organów gminy
2) organizacji i kadr i ochrony zdrowia;
3) obs³ugi sekretariatu;
4) obs³ugi interesantów;
5) ewidencji ludnoci i dowodów osobistych;
6) obs³ugi informatycznej Urzêdu;
7) komórk¹ d/s ochrony informacji niejawnych;
4. Sprawuje nadzór nad przygotowywan¹ tematyk¹ na
posiedzenia Zarz¹du.
5. Wspó³pracuje z Rad¹ Gminy i sprawuje nadzór nad
przygotowywaniem materia³ów pod obrady sesji.
6. Wspó³pracuje z so³ectwami i zapewnia udzia³ przedstawiciela Zarz¹du na zebraniu wiejskim.
7. Dba o sta³e uzupe³nianie zbiorów bibliotecznych urzêdu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
8. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady
Gminy, Komisji i Zarz¹du.
9. Koordynuje i organizuje sprawy zwi¹zane z wyborami i spisami.
10. Wspó³pracuje z s¹siednimi gminami.
11. Przyjmuje ustne owiadczenie ostatniej woli spadkodawcy.

12. Przyjmuje pisma s¹dowe i prokuratorskie w wypadku niemo¿liwoci dorêczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
13. Wspó³pracuje z radiem, pras¹ i telewizj¹ celem promocji gminy na zewn¹trz.
14. Pe³ni funkcjê Pe³nomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych.
15. Wykonuje inne czynnoci powierzone przez Wójta lub
Zarz¹d.
§ 20
Do zadañ Skarbnika nale¿y:
1) wykonywanie okrelonych przepisami prawa obowi¹zków w zakresie rachunkowoci,
2) kierowanie prac¹ referatu ksiêgowoci,
3) realizowanie i kontrola realizacji bud¿etu Gminy,
4) nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i
zak³adami bud¿etowymi pod wzglêdem finansowym,
5) kontrasygnowanie czynnoci mog¹cych spowodowaæ
powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych i udzielanie upowa¿nieñ innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
6) wspó³dzia³anie w opracowywaniu bud¿etu,
7) wspó³dzia³anie w sporz¹dzaniu sprawozdawczoci
bud¿etowej,
8) opracowywanie projektów zakresów czynnoci dla
podleg³ych Skarbnikowi pracowników,
9) wykonywanie innych zadañ przewidzianych przepisami prawa oraz zadañ wynikaj¹cych z poleceñ lub upowa¿nieñ Wójta.
Rozdzia³ VI
PODZIA£ ZADAÑ POMIÊDZY STANOWISKA PRACY
§ 21
Do wspólnych zadañ referatów i samodzielnych stanowisk pracy nale¿y przygotowywanie materia³ów oraz
podejmowanie czynnoci organizatorskich na potrzeby
organów Gminy, a w szczególnoci:
1) prowadzenie postêpowania administracyjnego i
przygotowywanie materia³ów oraz projektów decyzji administracyjnych, a tak¿e wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, w³aciwym rzeczowo komisjom
Rady, Zarz¹dowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadañ,
3) wspó³dzia³anie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materia³ów niezbêdnych do przygotowania projektu bud¿etu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdañ, ocen, analiz i bie¿¹cych informacji o realizacji zadañ,
5) wspó³dzia³anie z Sekretarzem Gminy w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowi¹zuj¹cego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotycz¹cych wewnêtrznego
obiegu akt,
9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów
wp³ywaj¹cych na dane stanowisko,
10) prowadzenie rejestru przyjmowanych podañ kierowanych przez obywateli do innych organów,
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11) usprawnianie w³asnej organizacji, metod i form pracy,
12) wykonywanie zadañ przekazanych do realizacji przez
Wójta.
§ 22
Do zadañ Referatu Ksiêgowoci nale¿y:
1) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do uchwalenia bud¿etu Gminy oraz podjêcia uchwa³y w sprawie absolutorium dla Zarz¹du,
2) udzielanie pomocy Zarz¹dowi w wykonywaniu bud¿etu Gminy,
3) zapewnianie obs³ugi finansowo-ksiêgowej i kasowej
Urzêdu,
4) uruchamianie rodków finansowych dla poszczególnych dysponentów bud¿etu Gminy,
5) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do wykonania obowi¹zków z zakresu sprawozdawczoci,
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodark¹ finansow¹ gminnych jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
8) prowadzenie ksi¹g rachunkowych,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) przygotowywanie sprawozdañ finansowych,
12) dokonywanie umorzeñ rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
§ 23
Do zadañ stanowiska d/s ksiêgowoci bud¿etowej nale¿y w szczególnoci:
1) prawid³owa i bie¿¹ca ewidencja dokumentów ksiêgowych, w tym obs³uga programu komputerowego FK,
2) sporz¹dzanie listy p³ac dla pracowników i innych
czynnoci z tym zwi¹zanych,
3) sporz¹dzanie sprawozdañ liczbowych z wykonania
bud¿etu i funduszu p³ac,
4) prowadzenie ewidencji rodków trwa³ych,
5) prowadzenie ewidencji rozliczeñ z kontrahentami, w
tym:
a) rejestr faktur,
b) przelewy,
c) inwentaryzacja sald.
§ 24
Do zadañ stanowiska d/s ksiêgowoci d/s wymiaru
podatku nale¿y w szczególnoci:
1) wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomoci i lenego od gospodarki indywidualnej,
2) analiza i kontrola podatku rolnego, lenego i podatku od nieruchomoci od gospodarki uspo³ecznionej  osoby prawne,
3) wymiar podatku od nieruchomoci od dzia³alnoci gospodarczej, dokonywanie kontroli nieruchomoci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
4) zbieranie materia³ów informacyjnych niezbêdnych
przy wymiarze podatku i op³at oraz w³aciwego ich
stosowania,
5) wystawianie nakazów p³atniczych na wymierzone
zobowi¹zania,
6) zak³adanie i prowadzenie ewidencji wymiarowej,
7) planowanie podatku rolnego i od nieruchomoci
jednostek gospodarki uspo³ecznionej i indywidualnej,
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8) przyjmowanie i opiniowanie odwo³añ od wymiaru
oraz podañ o ulgi, jak równie¿ przygotowanie decyzji
w tym zakresie,
9) rozpatrywanie wniosków o ulgi inwestycyjne, melioracyjne jednostek gospodarki uspo³ecznionej i indywidualnej  przygotowanie decyzji w tym zakresie,
10) przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozk³adania
na raty, odroczenie terminu p³atnoci zobowi¹zania
pieniê¿nego, umorzenie nale¿noci podatkowych w
ramach uprawnieñ,
11) opracowanie sprawozdañ o wymiarze zobowi¹zañ
pieniê¿nych jednostek gospodarki uspo³ecznionej i indywidualnej,
12) wydawanie zawiadczeñ do PUP w S³upsku dla bezrobotnych, oraz dotycz¹cych wielkoci gospodarstwa,
dochodu z gospodarstwa, zaleganiu lub nie w podatkach dla osób fizycznych i prawnych.
§ 25
Do zadañ stanowiska d/s ksiêgowoci podatkowej nale¿y w szczególnoci:
1) prowadzenie ksiêgowoci podatku rolnego j.g.u.
podatku od nieruchomoci i podatku lenego,
2) wystawianie upomnieñ i tytu³ów wykonawczych na
zaleg³oci podatkowe, bie¿¹ca ich aktualizacja oraz
nanoszenie zmian na kontach podatników wynikaj¹ce z decyzji w sprawie przypisów i odpisów oraz
wp³at. Wystawianie dokumentów o wpis na hipotekê,
3) prowadzenie dzienników obrotów zobowi¹zania
pieniê¿nego w zakresie przypisów, odpisów, wp³at,
zwrotów i sald,
4) prowadzenie kart kontowych na nale¿noci podatku rolnego, podatku od nieruchomoci, podatku
lenego z gospodarki uspo³ecznionej,
5) rozliczanie so³tysów,
6) obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego so³tysów,
7) analiza realizacji wp³ywu z tyt. podatków i op³at,
czuwanie nad rytmicznym wp³ywem dochodów
oraz nadzór nad likwidacj¹ zaleg³oci,
8) organizowanie i nadzorowanie inkasa nale¿noci
podatków,
9) miesiêczne uzgadnianie wp³ywów z ksiêgowoci
bud¿etowej,
10) dokonywanie pó³rocznych i rocznych sprawozdañ
cyfrowych i opisowych z ksiêgowanych nale¿noci bud¿etowych.
§ 26
Do zadañ stanowiska d/s podatków i op³at od umów
cywilnoprawnych nale¿y w szczególnoci:
1) prowadzenie ewidencji finansowej dotycz¹cej wieczystego u¿ytkowania i przekszta³cenia prawa wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoci,
2) prowadzenia ewidencji podatków od posiadania
psów, dokonywania wymiaru podatku oraz ksiêgowania podatku, prowadzenie czynnoci egzekucyjnych, obliczanie prowizji dla inkasentów,
3) prowadzenie ewidencji nale¿noci z tytu³u czynszów
dzier¿aw za grunty mienia komunalnego,
4) prowadzenie ewidencji dochodów z mienia komunalnego, na podstawie decyzji wystawionych przez
inspektora d/s gospodarki gruntami wraz z ich egzekucj¹,
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5) prowadzenie ewidencji podatków od rodków transportowych od j.g.u.i j.g.k. oraz wystawianie upomnieñ
i tytu³ów wykonawczych za niezap³acone nale¿noci,
6) prowadzenie rejestru druków cis³ego zarachowania,
7) wystawianie i rejestrowanie zawiadczeñ dotycz¹cych
sp³aty nale¿noci za sp³atê lokali i dzia³ek,
8) wystawianie faktur VAT i prowadzenie rejestru sprzeda¿y VAT (dotyczy dzier¿aw),
9) miesiêczne uzgadnianie wp³ywów z ksiêgowoci bud¿etowej,
10) dokonywanie pó³rocznych i rocznych sprawozdañ
cyfrowych i opisowych z ksiêgowanych nale¿noci
bud¿etowych.
§ 27
Do zadañ stanowiska d/s finansów owiaty nale¿y w
szczególnoci:
1) sprawowanie nadzoru pod wzglêdem finansowo 
ksiêgowym w jednostkach bud¿etowych owiaty,
2) pomoc przy opracowaniu planów finansowych jednostek bud¿etowych,
3) sprawdzanie sprawozdañ pod wzglêdem finansowym i rachunkowym z projektem organizacyjnym
szkó³,
4) sporz¹dzanie zestawieñ zbiorczych ze z³o¿onych
sprawozdañ przez jednostki bud¿etowe,
5) przygotowanie zmian do planów finansowych podleg³ych jednostek,
6) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej
podleg³ych jednostek,
7) sporz¹dzanie zestawieñ z realizacji planów finansowych przez poszczególne jednostki bud¿etowe,
8) przygotowywanie danych potrzebnych do podzia³u
subwencji owiatowej, opracowanie wniosków do
MEN odnonie korekty przyznanej subwencji owiatowej.
§ 28
Do zadañ stanowiska d/s obs³ugi kasy nale¿y w szczególnoci:
1) obs³uga kasowa Urzêdu Gminy S³upsk,
2) sprzeda¿ znaków skarbowych,
3) prowadzenie analityki do Funduszu wiadczeñ Socjalnych (tj. po¿yczki mieszkaniowe),
4) przyjmowanie wp³at i ksiêgowanie op³at z tytu³em
kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej.
§ 29
Do zadañ referatu gospodarki przestrzennej i budownictwa nale¿y:
1) przygotowywanie materia³ów i wspó³tworzenie planów i zmian do planów przestrzennego zagospodarowania gminy,
2) prowadzenie spraw geodezyjnych i gospodarki zasobami naturalnymi,
3) prowadzenie spraw z zakresu sprzeda¿y i dzier¿awy
gruntów, bêd¹cych w³asnoci¹ gminy,
4) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ewidencj¹ gruntów i gospodark¹ len¹,
5) prowadzenie spraw zwi¹zanych z gospodark¹ roln¹,
6) prowadzenie spraw z zakresu budownictwa i urbanistyki na terenie gminy.
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Do zadañ stanowiska d/s geodezji i planowania przestrzennego nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie materia³ów do studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) przygotowanie materia³ów niezbêdnych do sporz¹dzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
3) koordynacja i obs³uga dzia³añ zwi¹zanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzeniem zadañ rz¹dowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Gminy przygotowanie wyników tej oceny oraz analiz wniosków w sprawach sporz¹dzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
6) prowadzenie spraw geodezyjnych i urz¹dzeniowo
 rolnych oraz nadzór nad zleconymi pracami geodezyjnymi,
7) przejmowanie na w³asnoæ gminy nieruchomoci,
8) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ewidencj¹ gruntów,
9) prowadzenie spraw zwi¹zanych z gospodark¹ len¹,
10) bezp³atne przekazywanie gruntów i nieruchomoci miêdzy jednostkami organizacyjnymi a gmin¹,
11) wydawanie zawiadczeñ o przeznaczeniu dzia³ek
w planie zagospodarowania przestrzennego.
§ 31
Do zadañ stanowiska d/s gospodarki gruntami nale¿y
w szczególnoci:
1) gospodarka mieniem komunalnym gminy:
a) przygotowanie dokumentacji do sprzeda¿y nieruchomoci stanowi¹cych mienie komunalne osobom fizycznym i prawnym,
b) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów
na sprzeda¿ mienia komunalnego,
c) przygotowywanie dokumentacji do przekazania
spraw do Biura Notarialnego,
d) dzier¿awy dzia³ek wchodz¹cych w sk³ad mienia
komunalnego,
e) prowadzenie rejestru mienia komunalnego,
2) uczestnictwo w przetargach dotycz¹cych mienia
AWRSP,
3) prowadzenie spraw zwi¹zanych z dzier¿aw¹ ogrodów dzia³kowych,
4) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ewidencj¹ gruntów.
§ 32
Do zadañ stanowiska d/s rolnictwa i gospodarki ziemi¹ nale¿y w szczególnoci:
1) prowadzenie spraw i wspó³dzia³anie z kompetentnymi s³u¿bami w zakresie prawid³owej hodowli zwierz¹t oraz nadzór nad opiek¹ weterynaryjn¹  nadzór
nad znakowaniem zwierz¹t oraz prowadzenie rejestru zwierz¹t,
2) nadzór nad prawid³ow¹ produkcj¹ rolinn¹ oraz wydawanie zezwoleñ na uprawê maku i konopi,
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3) wydawanie powiadczeñ i zawiadczeñ w sprawach
w³asnoci i zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,
4) nadzór nad rolniczym wykorzystaniem gruntów,
5) prowadzenie teczek osobowych gospodarstw rolnych,
6) prowadzenie ca³okszta³tu spraw zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy w ramach
udzielonych uprawnieñ, a w szczególnoci:
a) organizowanie i prowadzenie przetargów na dzier¿awê nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ gminy,
b) aktualizacja umów dzier¿awnych mienia komunalnego,
c) prowadzenie rejestru gruntów rolnych podlegaj¹cych dzier¿awie,
7) wydawanie zezwoleñ na hodowlê psów ras agresywnych.
§ 33
Do zadañ stanowiska d/s urbanistyki i architektury nale¿y w szczególnoci:
1) wspó³praca z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ w sprawach nadzoru urbanistycznego i architektonicznego obiektów budowanych na terenie gminy,
2) prowadzenie zbiorów dokumentów dotycz¹cych
prowadzonych budów na terenie gminy,
3) wspó³tworzenie planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
4) wspó³uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentów i materia³ów dotycz¹cych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
5) wydawanie opinii w sprawach dotycz¹cych zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) wydawanie decyzji dotycz¹cych wejcia na grunty i
ograniczenia praw rzeczowych w³aciciela w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, badawczych i
inwestycyjnych,
7) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz
numeracji nieruchomoci.
§ 34
Do zadañ na stanowisku d/s budownictwa nale¿y w
szczególnoci:
1) prowadzenie ca³okszta³tu spraw zwi¹zanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji,
2) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) przyjmowanie decyzji  pozwolenia na budowê,
4) budowa i modernizacja dróg gminnych oraz planowanie tych zadañ,
5) prowadzenie rejestrów dróg gminnych i ich bie¿¹ca
aktualizacja,
6) koordynacja przewozów autobusowych na terenie
Gminy S³upsk,
7) prowadzenie spraw zwi¹zanych z gospodark¹ zasobami naturalnymi w tym nad kopalniami kruszyw.
§ 35
Do zadañ koordynatora owiaty nale¿y w szczególnoci:
1) wspó³praca z dyrektorami szkó³ i przedszkola w zakresie sporz¹dzania planów organizacyjnych,
2) sprawowanie nadzoru nad awansami zawodowymi
nauczycieli,
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3) wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi nauczycieli w
zakresie regulaminów pracy,
4) koordynowanie dowozu uczniów do szkó³ z terenu
Gminy w³asnymi rodkami transportu i rodkami transportu publicznego (w tym zakresie wspó³praca z MZK
i PKS),
5) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez pracowników placówek owiatowych spraw pracowniczych nauczycieli.
§ 36
Do zadañ na stanowisku d/s obronnych, obrony cywilnej i bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego nale¿y w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z organami wojskowymi,
2) prowadzenie administracji rezerw osobowych w tym
rejestracji, poboru i ewidencji,
3) organizowanie formacji i s³u¿b obrony cywilnej,
4) inspirowanie i sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i aktualizacj¹ planów obrony cywilnej w zak³adach pracy na administrowanym terenie,
5) organizowanie i nadzorowanie æwiczeñ obrony cywilnej,
6) organizowanie i nadzorowanie jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na terenie administrowanym
przez gminê.
§ 37
Do zadañ Radców Prawnych nale¿y wykonywanie
obs³ugi prawnej Urzêdu.
§ 38
Do zadañ na stanowisku d/s wydawania zezwoleñ i
bezpieczeñstwa i higieny pracy nale¿y w szczególnoci:
1) ewidencja dzia³alnoci gospodarczej  prowadzenie ca³okszta³tu spraw oraz pomoc osobom zainteresowanym prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
2) wspó³praca z podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie gminy,
3) opiniowanie wniosków dotycz¹cych przedsiêwziêæ
gospodarczych,
4) wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
5) prowadzenie ewidencji udzielanych zezwoleñ i
wnoszonych wp³at,
6) wydawanie zezwoleñ jednorazowych na sprzeda¿
napojów alkoholowych,
7) prowadzenie postêpowania i wydawanie decyzji o
wyganiêciu lub cofniêciu zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych,
8) przygotowywanie projektów uchwa³ dotycz¹cych
warunków wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
9) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych
obiektów wiadcz¹cych us³ugi hotelarskie, a nie
bêd¹cych obiektami hotelarskimi,
10) wydawanie zezwoleñ na wiadczenie us³ug taxi,
11) prowadzenie zadañ s³u¿by BHP pracowników Urzêdu Gminy S³upsk.
§ 39
Do zadañ na stanowisku d/s ochrony rodowiska nale¿y w szczególnoci:
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1) ustanawianie ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urz¹dzeñ technicznych oraz rodków transportu stanowi¹cych dla rodowiska uci¹¿liwoci w zakresie ha³asu i wibracji,
2) nakazywanie u¿ytkownikowi maszyn lub urz¹dzeñ
technicznych wykonanie czynnoci ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoæ dla rodowiska w³¹czenie do zobowi¹zania do unieruchomienia maszyny lub urz¹dzenia technicznego,
3) zapewnienie warunków niezbêdnych do ochrony rodowiska przed odpadami,
4) kontrola i egzekwowanie prawid³owej gospodarki
ciekami,
5) opracowanie d³ugo i krótkoterminowych programów
maj¹cych na celu ochronê rodowiska oraz nadzór
nad ich realizacj¹,
6) organizowanie i nadzorowanie spraw zwi¹zanych z
utrzymaniem czystoci na terenie gminy,
7) wspó³praca z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami maj¹cymi na celu ochronê rodowiska, w tym
PGK w S³upsku w kwestii dotycz¹cej wysypiska mieci
w Bierkowie,
8) wspó³praca ze Skarbnikiem Gminy w czêci dotycz¹cej Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska,
9) wydawanie zezwoleñ na usuwanie drzew lub krzewów
z terenów nieruchomoci,
10) wymierzanie kar pieniê¿nych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów oraz za zniszczenie terenu zieleni, drzewa lub krzewu,
11) uznawanie za park wiejski terenów, ustanowienie ich
granic oraz sposobów wykonania ochrony,
12) koordynacja dzia³añ maj¹cych na celu ochronê pomników przyrody,
13) wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o uznanie za pomnik przyrody,
14) wspó³praca z Zarz¹dami parków: Dolina S³upi i S³owiñskiego Parku Narodowego w celu ochrony obszarów wchodz¹cych w ich sk³ad znajduj¹cych siê na
terenie gminy.
§ 40
Do zadañ na stanowisku d/s gospodarki komunalnej
nale¿y w szczególnoci:
1) dbanie o owietlenie placów i ulic gminy S³upsk oraz
ich rozmieszczanie,
2) prowadzenie inwestycji owietleniowych na terenie
administrowanym przez Urz¹d Gminy S³upsk,
3) nadzór nad telefonizacj¹ miejscowoci w gminie
S³upsk, oraz za³atwianie spraw bie¿¹cych w zakresie telefonizacji,
4) nadzór nad gospodark¹ zasobami mieszkaniowymi
Gminy S³upsk,
5) nadzór nad cmentarzami.
§ 41
Do zadañ na stanowisku d/s organizacji i nadzoru robót budowlanych i drogowych nale¿y w szczególnoci:
1) organizacja i nadzór nad przebiegiem prac interwencyjnych i publicznych przez Gminê,
2) prowadzenie robót remontowych realizowanych
przez GOKiS w zakresie technicznym tj:
a) przygotowanie specyfikacji przetargowej dot. zakresu robót,
b) nadzór nad prowadzonymi robotami,

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

c) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych,
prowadzenie robót w zakresie remontów i budowy
chodników ze rodków bud¿etu gminy,
nadzór nad pracami remontowymi w zakresie bie¿¹cego utrzymania dróg,
opracowywanie propozycji do projektu bud¿etu oraz
prognoz i programów rozwoju Gminy,
wspó³dzia³anie ze wszystkimi organami Gminy, zak³adami bud¿etowymi Gminy, oraz wspó³praca ze
wszystkimi stanowiskami pracy celem realizacji zadañ,
wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy w sprawach zatrudnienia i bezrobocia,
wstêpne gromadzenie dokumentów koniecznych do
zatrudnienia oraz przygotowywanie projektów zakresów czynnoci dla pracowników zatrudnionych w
ramach rpbót publicznych i prac interwencyjnych,
organizowanie zaopatrzenia materia³owego dla poszczególnych brygad pracowników publicznych i interwencyjnych,
nadzór nad prac¹ podleg³ych pracowników publicznych i interwencyjnych,
wstêpne przejêcia i rozliczanie wykonanych prac przez
podleg³ych pracowników.
§ 42

Do zadañ pe³nomocnika Zarz¹du d/s rozwi¹zywania
problemów alkoholowych nale¿y w szczególnoci:
1) dzia³anie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej
koalicji trzewociowej, szukanie poparcia dla dzia³añ na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,
2) przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych
i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwi¹zywania na
terenie gminy,
3) koordynacja dzia³añ wynikaj¹cych z gminnego programu profilaktyki,
4) wspó³praca z instytucjami i organizacjami dzia³aj¹cymi w sferze profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
5) wdra¿anie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.
§ 43
Do zadañ Sekretariatu nale¿y zapewnienie obs³ugi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi, Zastêpcy Wójta
i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno  techniczne, a
w szczególnoci:
1) przyjmowanie, wysy³anie i rozdzielanie korespondencji na zewn¹trz i wewn¹trz Urzêdu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) przygotowywanie pomieszczeñ i obs³uga  w tym
protoko³owanie  zebrañ i spotkañ organizowanych
przez Wójta, Zastêpcê Wójta i Sekretarza,
4) prenumerata czasopism i dzienników urzêdowych,
5) nadzór nad przechowywaniem pieczêci urzêdowych,
6) przyjmowanie interesantów zg³aszaj¹cych skargi i
wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastêpc¹ Wójta lub Sekretarzem.
§ 44
Do zadañ na stanowisku obs³ugi interesantów nale¿y
w szczegolnoci:
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1) szczegó³owa informacja o zakresie dzia³ania Urzêdu,
2) informacja o kompetencjach innych urzêdów celem
za³atwienia spraw przez interesantów,
3) wydawanie druków i pomoc w ich prawid³owym wype³nianiu przez interesantów,
4) wydawanie przygotowanych przez pracowników merytorycznych decyzji i pism stronom,
5) obs³uga kserokopiarki oraz wykonywanie fotokopii dla
interesantów i pobieranie z tego tytu³u op³aty,
6) sprzeda¿ znaków skarbowych.
§ 45
Do zadañ obs³ugi Rady, Komisji Rady i Zarz¹du nale¿y
zapewnienie obs³ugi administracyjnej Rady, jej komisji i
Zarz¹du, a w szczególnoci:
1) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z wyborami: Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, rad gmin, rad powiatów, rad województw, organów samorz¹du mieszkañców i ³awników,
2) przygotowywanie we wspó³pracy z w³aciwymi merytorycznie pracownikami materia³ów dotycz¹cych
projektów uchwa³ Rady, jej komisji i Zarz¹du oraz
innych materia³ów na posiedzenia i obrady tych organów,
3) obs³uga kancelaryjno  biurowa oraz w zakresie zleconym  obs³uga merytoryczna Rady, jej organów i
Zarz¹du. Organizacyjne przygotowanie posiedzeñ
organów Rady i Zarz¹du,
4) opracowywanie materia³ów z obrad, uchwa³ (postanowieñ), wniosków i opinii oraz przekazywanie ich
w³aciwym organom do realizacji,
5) prowadzenie rejestru uchwa³ (postanowieñ) Rady i
Zarz¹du, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji,
wniosków radnych i interwencji pos³ów,
6) opracowywanie w zakresie zleconym przez Radê i
Zarz¹d Gminy informacji, ocen i wniosków,
7) przygotowywanie projektów planów spotkañ radnych z wyborcami oraz dy¿urów radnych,
8) protoko³owanie sesji, posiedzeñ, zebrañ i spotkañ,
9) organizowanie szkoleñ radnych i cz³onków komisji
Rady nie bêd¹cych radnymi.
§ 46
Do zadañ stanowiska d/s organizacji, kadr i ochrony
zdrowia nale¿y prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzêdu, a w szczególnoci:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
2) opracowywanie projektów zakresów czynnoci na
stanowiskach pracy,
3) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
4) przygotowywanie materia³ów umo¿liwiaj¹cych podejmowanie czynnoci z zakresu praw pracy,
5) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
6) przygotowywanie i wydawanie wiadectw pracy,
7) ewidencja czasu pracy pracowników,
8) kompletowanie wniosków emerytalno  rentowych,
9) prowadzenie spraw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
ochrony zdrowia mieszkañców Gminy S³upsk,
10) kompletowanie obowi¹zuj¹cych do zatrudnienia
dokumentów ³¹cznie ze skierowaniem z PUP w
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S³upsku dot. Pracowników robót publicznych i prac
interwencyjnych),
11) sporz¹dzanie umów o pracê z nowozatrudnionymi
pracownikami i przekazywanie kopii umów do PUP,
12) sporz¹dzanie list p³ac zatrudnionym pracownikom
robót publicznych i interwencyjnych,
13) sporz¹dzanie wiadectw pracy zwalnianym pracownikomrobót publicznych i interwencyjnych.
§ 47
Do zadañ na stanowisku d/s ewidencji ludnoci i dowodów osobistych nale¿y w szczególnoci:
1) prowadzenie kartotek mieszkañców sta³ych, kartotek pobytu czasowego obywateli polskich i rejestru cudzoziemców,
2) prowadzenie kontroli i nadzoru nad osobami prowadz¹cymi wykazy osób podlegaj¹cych zameldowaniu,
3) przekazywanie kart KOM o fakcie zameldowania na
pobyt sta³y i czasowy do innych organów meldunkowych,
4) przyjmowanie zg³oszeñ meldunkowych,
5) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych
oraz wydawanie powiadczeñ zameldowania,
6) udzielanie informacji adresowych w granicach
gminy,
7) wykonywanie prac zwi¹zanych z prowadzeniem
systemu PESEL,
8) wspó³praca z organami Policji, Sztabami Wojskowymi, USC, szpitalami, szko³ami w zakresie ewidencji ludnoci,
9) przyjmowanie wniosków o wydawanie dokumentów stwierdzaj¹cych to¿samoæ, oraz prowadzenie
dokumentacji w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie i aktualizacja rejestru wyborców,
11) sporz¹dzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarz¹dzonych wyborach i referendach,
12) wydawanie powiadczeñ o zameldowaniu zgodnie
z ustaw¹ o ochronie danych osobowych.
§ 48
Do zadañ komórki d/s ochrony informacji niejawnych
nale¿y w szczególnoci:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3) zapewnienie jednostkom organizacyjnym ochrony
fizycznej,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materia³ów i obiegu
dokumentów,
6) opracowywanie planu ochrony jednostek organizacyjnych i nadzorowanie ich realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wed³ug zasad okrelonych w ustawie.
§ 49
Do zadañ pe³nomocnika d/s ochrony informacji niejawnych nale¿y w szczególnoci:
1) realizowanie zadañ okrelonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
2) sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ zadañ i przestrzegania zasad okrelonych w planie ochrony,
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3) sprawowanie kontroli w zakresie ochrony informacji
niejawnych oraz przestrzeganie przepisów ustawy o
ochronie informacji niejawnych,
4) sprawowanie nadzoru w Urzêdzie i jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie postêpowania z dokumentami zawieraj¹cymi informacje niejawne, które
zosta³y udostêpnione pracownikom,
5) dokonywanie bie¿¹cej kontroli zgodnoci funkcjonowania i wykorzystania sieci komputerowej dopuszczonej do wytwarzania dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne,
6) prowadzenie postêpowañ sprawdzaj¹cych  zgodnie
z ustaw¹ o ochronie informacji niejawnych,
7) prowadzenie postêpowañ w sprawie obni¿enia, podwy¿szenia lub zniesienia klauzuli tajnoci,
8) sprawowanie nadzoru nad prac¹ kancelarii tajnej.
§ 50
Do zadañ na stanowisku kierownika kancelarii tajnej
nale¿y w szczególnoci:
1) ochrona dokumentów znajduj¹cych siê w kancelarii
tajnej,
2) organizacja pracy kancelarii tajnej,
3) prowadzenie ewidencji rejestrów teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksi¹¿ek ewidencyjnych,
4) przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysy³anie dokumentów niejawnych,
5) prowadzenie okresowych kontroli w zakresie postêpowania z dokumentami zawieraj¹cymi informacje
niejawne.
§ 51
Do zadañ na stanowisku d/s obs³ugi informatycznej i
zabezpieczenia nale¿y w szczególnoci:
1) umieszczenie urz¹dzeñ systemu lub sieci teleinformatycznej w strefie bezpieczeñstwa,
2) instalacja rodków zabezpieczaj¹cych pomieszczenia, w których znajduj¹ siê urz¹dzenia lub sieæ teleinformatyczna przed:
a) nieuprawnionym dostêpem,
b) podgl¹dem,
c) pods³uchem,
3) okrelenie warunków oraz sposobów przydzielania
u¿ytkownikom kont i hase³,
4) zapewnienie w³aciwego wykorzystania mechanizmów kontroli dostêpu odpowiednich do klauzuli
tajnoci informacji niejawnych przetwarzanych w
systemach lub sieciach.
§ 52
Do zadañ stanowiska d/s obs³ugi informatycznej nale¿y w szczególnoci:
1) organizacja i nadzór nad prac¹ systemu komputerowego w urzêdzie,
2) inicjowanie i podejmowanie przedsiêwziêæ organizacyjnych zapewniaj¹cych w³aciw¹ pracê na poszczególnych stanowiskach komputerowych,
3) wspó³dzia³anie z organami administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej w celu ochrony danych znajduj¹cych
siê w sieci komputerowej.
§ 53
Do zadañ sprz¹taczek nale¿y w szczególnoci utrzyma-
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nie porz¹dku, czystoci i estetycznego wygl¹du pomieszczeñ Urzêdu.
§ 54
Do zadañ palacza  konserwatora nale¿y w szczególnoci:
1) dba³oæ o estetyczny wygl¹d placu wokó³ Urzêdu,
2) wykonywanie prac konserwatorskich wewn¹trz i na
zewn¹trz budynku Urzêdu,
3) opieka nad kot³owni¹,
4) prowadzenie magazynów: OC i p.po¿. oraz materia³ów biurowych.
§ 55
Do zadañ kierowcy nale¿y w szczególnoci:
1) obs³uga wyjazdów s³u¿bowych pracowników Urzêdu
i radnych,
2) robienie zakupów na potrzeby Urzêdu,
3) nadawanie przesy³ek pocztowych.
Rozdzia³ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 56
Za³¹czniki od nr 1 do nr 5 do niniejszego Regulaminy
stanowi¹ jego integraln¹ czêæ.
§ 57
Zmiany do Regulaminu nastêpuj¹ w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
§ 58
1. Regulamin niniejszy podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
2. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu traci moc Uchwa³a Rady Gminy S³upsk Nr VIII/47/91 z
dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w S³upsku.
Za³¹cznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w S³upsku
PODZIA£ ZADAÑ POMIÊDZY WÓJTA,ZASTÊPCÊ
WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA
Wójt pe³ni bezporedni nadzór nad nastêpuj¹cymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz referatami i stanowiskami pracy:
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej z/s w Jezierzycach;
2. Szko³a Podstawowa w Bierkowie;
3. Szko³a Podstawowa w G³obinie;
4. Szko³a Podstawowa we W³ynkówku;
5. Szko³a Podstawowa we Wrzeciu;
6. Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Jezierzycach;
7. Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Redzikowie;
8. Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Siemianicach;
9. Przedszkole Gminne w Jezierzycach;
10. Gminne Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹;
11. Referat gospodarki przestrzennej i budownictwa;
12. Koordynator owiaty;
13. Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego;
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14. Stanowisko d/s obs³ugi prawnej.
Zastêpca Wójta pe³ni bezporedni nadzór nad nastêpuj¹cymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz referatami i stanowiskami pracy:
1. Orodek Kultury i Sportu Gminy S³upsk;
2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej;
3. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych;
4. Pe³nomocnik Zarz¹du Gminy d/s rozwi¹zywania
problemów alkoholowych;
5. Stanowisko d/s wydawania zezwoleñ oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy;
6. Stanowisko d/s ochrony rodowiska;
7. Stanowisko d/s gospodarki komunalnej.
8. Stanowisko d/s organizacji i nadzoru robót budowlanych i drogowych;
Sekretarz pe³ni bezporedni nadzór nad nastêpuj¹cymi
referatami i stanowiskami pracy:
1. Komórka d/s ochrony informacji niejawnych;
2. Stanowisko d/s obs³ugi organów gminy;
3. Stanowisko d/s organizacji, kadr i ochrony zdrowia;
4. Stanowisko d/s obs³ugi sekretariatu;
5. Stanowisko d/s ewidencji ludnoci i dowodów osobistych;
6. Stanowisko d/s obs³ugi interesantów;
7. Stanowisko d/s obs³ugi informatycznej urzêdu;
8. Stanowiska pomocnicze (sprz¹taczki, kierowcy, konserwator).
Skarbnik pe³ni bezporedni nadzór nad nastêpuj¹cymi
referatami i stanowiskami pracy:
1. Referat ksiêgowoci;
2. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy i
wszystkimi stanowiskami pracy w zakresie prawid³owej realizacji bud¿etu i wszystkich spraw finansowych.
Za³¹cznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w S³upsku
ZASADY PLANOWANIA PRACY
§1
1. Planowanie pracy w Urzêdzie ma charakter zadaniowy i s³u¿y sprecyzowaniu zadañ na³o¿onych na poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy
oraz wytyczaniu i koordynacji przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do realizacji tych zadañ.
2. Przedmiotem planowania pracy w Urzêdzie s¹ wa¿niejsze problemy i zjawiska wymagaj¹ce podjêcia dzia³añ
przez Urz¹d.
3. Planowanie nie obejmuje zadañ bie¿¹cych o charakterze powtarzalnym.
§2
1. Roczny plan pracy ustala Wójt do dnia 31 grudnia roku
poprzedniego.
2. Roczny plan pracy Urzêdu obejmuje programy dzia³ania poszczególnych stanowisk.
3. Kierownicy referatów i pracownicy na stanowiskach
samodzielnych przedk³adaj¹ Wójtowi i Sekretarzowi w
terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedniego swoje
programy dzia³ania.
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1. Programy dzia³ania Referatów i samodzielnych stanowisk pracy obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zadania w³asne wynikaj¹ce z zakresu dzia³ania,
2) sposób oraz terminy realizacji zadañ,
3) osoby odpowiedzialne za realizacjê zadañ,
4) wskazanie osób wspó³dzia³aj¹cych w realizacji danego zadania,
5) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy,
6) propozycje do planu szkoleñ pracowników.
2. Programy dzia³ania zatwierdza Wójt.
§4
1. Roczny plan pracy Urzêdu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadañ Urzêdu wynikaj¹cej
ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.
2. Aktualizacji rocznego planu pracy Urzêdu dokonuje
Wójt w formie aneksu.
§5
1. Za terminow¹ i pe³n¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z
rocznego planu pracy Urzêdu odpowiada Wójt.
2. Na podstawie materia³ów w³asnych i informacji uzyskanych od kierowników Referatów i pracowników, Sekretarz przedk³ada Wójtowi pisemne sprawozdanie z
realizacji rocznego planu pracy Urzêdu w terminie do
15 marca nastêpnego roku.
§6
Za terminow¹ i pe³n¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z
programów dzia³ania odpowiadaj¹ pracownicy.
§7
1. Sekretarz kontroluje na bie¿¹co realizacjê rocznego
planu pracy Urzêdu.
2. Kierownicy Referatów kontroluj¹ na bie¿¹co realizacjê
programów dzia³ania Referatów i rozliczaj¹ podleg³ych
pracowników z wykonania zadañ ujêtych w tych programach.
Za³¹cznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w S³upsku
KONTROLA WEWNÊTRZNA
§1
Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzêdu dokonywana jest pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
d) celowoci,
e) terminowoci,
f) skutecznoci.
§2
Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawid³owoci, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawid³owoci oraz okrelanie
sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawid³owoci
i przeciwdzia³ania im w przysz³oci.
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§3
W Urzêdzie przeprowadza siê nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe obejmuj¹ce ca³oæ lub obszern¹ czêæ
dzia³alnoci poszczególnych referatów lub samodzielnych stanowisk,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia z
zakresu dzia³alnoci kontrolowanej referatu lub stanowiska, stanowi¹ce niewielki fragment jego dzia³alnoci,
3) wstêpne  obejmuj¹ce kontrole zamierzeñ i czynnoci przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4) bie¿¹ce  obejmuj¹ce czynnoci w toku,
5) sprawdzaj¹ce (nastêpne)  maj¹ce miejsce po dokonaniu okrelonych czynnoci, w szczególnoci maj¹ce na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania
kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.
§4
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzêdu lub stanowiska, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenê dzia³alnoci wed³ug kryteriów okrelonych w § 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
§5
Kontroli dokonuj¹:
1. Wójt, Zastêpca Wójta, Sekretarz, Skarbnik lub osoba
dzia³aj¹ca na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego
przez w/w osoby  w odniesieniu do kierowników poszczególnych referatów lub samodzielnych stanowisk
pracy.
2. Kierownicy poszczególnych referatów w odniesieniu
do podporz¹dkowanych im pracowników.
§6
1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporz¹dza
siê, w terminie 15 dni od daty jej zakoñczenia, protokó³ pokontrolny.
2. Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
a) okrelenie kontrolowanego referatu lub stanowiska,
b) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
c) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
d) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
e) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego referatu albo osoby zajmuj¹cej kontrolowane stanowisko,
f) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
g) datê i miejsce podpisania protoko³u,

h) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) oraz kierownika kontrolowanego referatu albo pracownika
zajmuj¹cego kontrolowane stanowisko, lub notatkê
o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.
§7
W przypadku odmowy podpisania protokó³u przez kierownika kontrolowanego referatu lub osobê zajmuj¹c¹
kontrolowane stanowisko, osoby te s¹ obowi¹zane do
z³o¿enia na rêce kontroluj¹cego w terminie 3 dni od daty
odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
§8
Protokó³ sporz¹dza siê w dwóch egzemplarzach, które
otrzymuj¹ kontrolowany i Wójt.
§9
1. Z kontroli innych ni¿ kompleksowe sporz¹dza siê notatkê s³u¿bow¹ zawieraj¹c¹ odpowiednio elementy
przewidziane dla protokó³u pokontrolnego.
2. Wójt mo¿e poleciæ sporz¹dzenie protoko³u pokontrolnego tak¿e z innych kontroli ni¿ kompleksowa.
Za³¹cznik Nr 5
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w S³upsku
ZASADY PODPISYWANIA PISM
§1
Wójt podpisuje:
1) zarz¹dzenia i regulaminy,
2) pisma zwi¹zane z reprezentowaniem Gminy na zewn¹trz,
3) pisma zawieraj¹ce owiadczenia woli w zakresie bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotycz¹ce kierowników Referatów,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których
wydawania w jego imieniu nie upowa¿ni³ pracowników Urzêdu,
6) decyzje z zakresu administracji publicznej podejmowane przez Zarz¹d,
7) pe³nomocnictwa i upowa¿nienia do dzia³ania w jego
imieniu, w tym pisma wyznaczaj¹ce osoby uprawnione do podejmowania czynnoci z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Urzêdu,
8) pisma zawieraj¹ce owiadczenia woli Urzêdu jako pracodawcy,
9) pe³nomocnictwa do reprezentowania Gminy przed
s¹dami i organami administracji,
10) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
11) pisma zawieraj¹ce odpowiedzi na postulaty mieszkañców, zg³aszane za porednictwem radnych,
12) inne pisma, jeli ich podpisywanie Wójt zastrzeg³ dla
swojej kompetencji.
§2
Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisuj¹ pisma
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pozostaj¹ce w zakresie ich zadañ, nie zastrze¿one do podpisu Wójta.
§3
Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych
stanowiskach pracy podpisuj¹:
1. Pisma zwi¹zane z zakresem dzia³ania referatów, nie
zastrze¿one do podpisu Wójta.
2. Decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do
za³atwiania których zostali upowa¿nieni przez Wójta.
3. Pisma w sprawach dotycz¹cych zakresu zadañ dla
poszczególnych referatów lub stanowisk.
§4
Kierownicy referatów okrelaj¹ rodzaje pism, do podpisywania których s¹ upowa¿nieni ich pracownicy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z
2002 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 8 ust. 1 i 2 art. 9, 10, 26,
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó¿n. zm.)
Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1

492

Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk dla kompleksu dzia³ek nr:175/3,175/4,175/5,175/6,175/7 obrêb
W³ynkowo, oraz 184/7,184/8,184/9,184/10,184/11 obrêb
W³ynkówko której ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) Zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
2) Rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr XXIV/215/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 padziernika 2001 r.

ROZDZIA£ II
PRZEDMIOT USTALEÑ

§5
Pracownicy przygotowuj¹cy projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafuj¹ je swoim podpisem,
umieszczonym na koñcu tekstu projektu z lewej strony.

w sprawie zmiany Statutu Gminy S³upsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162,
poz. 1126, z 2002 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy S³upsk
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr VIII/83/99 Rady Gminy
S³upsk z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Statutu Gminy S³upsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108, poz. 1006)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W za³¹czniku Nr 2 do Statutu Gminy S³upsk  Wykaz
jednostek organizacyjnych Gminy S³upsk  skrela siê
pkt 2.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski
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UCHWA£A Nr XXIV/217/2001
Rady Gminy w S³upsku
z dnia 19 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk.

§2
Przedmiotem ustaleñ planu jest:
a) ustalenie przeznaczenia dla terenów w granicach planu,
b) okrelenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania,
c) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
d) okrelenie lokalnych warunków i zasad kszta³towania
zabudowy, ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy raz urz¹dzenia terenu,
e) okrelenie warunków zagospodarowania terenów.
ROZDZIA£ III
ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU
§3
1. Ustala siê funkcjê terenów w granicach opracowania
zgodn¹ z ustaleniami na rysunku planu, wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.
2. Za funkcjê podstawow¹ uwa¿a siê funkcjê której powierzchnia u¿ytkowa jest wiêksza od 50% powierzchni u¿ytkowej ca³ej inwestycji na dzia³ce inwestora.
3. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej.
b) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnej do
funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
4. Dopuszcza siê scalanie wyznaczonych w planie dzia³ek budowlanych.
5. Istniej¹ce drzewa w granicach opracowania podlegaj¹
ochronie, a projektowane wjazdy na dzia³ki nie mog¹
kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
1. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów  jak na rysunku planu.
2. Poza ustalonymi liniami zabudowy dopuszcza siê jedynie lokalizacjê schodów wejciowych do parteru budynków.
3. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach w³asnoci inwestorów, w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego.
4. Ustala siê zakaz zabudowy terenów zagro¿onych powodz¹  terenów po³o¿onych poni¿ej rzêdnej terenu
13,12 mnpm.
5. Ustala siê zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji ogrodzeñ w pasie 10 m. szerokoci od krawêdzi skarpy nad
rzek¹ S³upi¹, na ca³ej d³ugoci rzeki w granicach planu, w celu swobodnego dostêpu do wody dla robót
konserwacyjnych
6. Ustala siê obowi¹zek wykonania do projektu budowlanego dok³adnych badañ geologiczno-gruntowych w
celu okrelenia warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
§5
1. Ustala siê zakaz lokalizowania na terenie objêtym opracowaniem inwestycji zaliczanych do szczególnie szkodliwych dla rodowiska oraz mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska.
2. Zaopatrzenie w ciep³o tylko z wykorzystaniem paliw
niskoemisyjnych
3. Nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
4. Ustala siê zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych.
5. Wszelkie odpady bytowe powinny byæ segregowane i
przechowywane w szczelnych pojemnikach.
§6
1. Uci¹¿liwoæ funkcji towarzysz¹cej zabudowie mieszkaniowej nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoci inwestora.
2. W tym celu nale¿y stosowaæ w zale¿noci od potrzeb:
a) zieleñ izolacyjn¹,
b) ekologiczne ród³a ciep³a do ogrzewania obiektów.

poddaszem u¿ytkowym o maksymalnej pow. zabudowy do 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,wraz z urz¹dzeniami zwi¹zanymi z jej obs³ug¹, oraz zieleni¹ i rekreacj¹ przydomow¹.
6. Minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozostawiæ
jako biologicznie czynn¹
7. Na terenach wydzielonych w granicach planu jako ci¹gi pieszo-jezdne  CPJ,nale¿y ustaliæ s³u¿ebnoæ gruntow¹ w celu przeprowadzenia instalacji uzbrojenia terenu.
§8
Tereny objête planem znajduj¹ siê na gruntach ornych
klasy VI,³¹kach trwa³ych klasy V, pastwiskach trwa³ych
klasy V i VI.Wszystkie grunty s¹ pochodzenia mineralnego.
Grunty nie bêd¹ wymaga³y na etapie pozwolenia na
budowê uzyskania decyzji w sprawie wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.).
ROZDZIA£ V
USTALENIA W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§9
Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej projektowaæ w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci. Warunki gestorów sieci
maj¹ pierwszeñstwo przed ustaleniami zawartymi w dalszej czêci rozdzia³u.
§ 10
1. Doprowadzenie wody z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
wsi W³ynkówko Æ 110 PCV mm biegn¹cej w odleg³oci oko³o 300 m.
2. Sieæ wodoci¹gow¹ w granicach opracowania wykonaæ z rur PCV Æ 90 mm w wykopach na g³êbokoci
1,6 m.
3. Sieæ uzbroiæ w hydranty p. po¿. Æ 80 mm.
§ 11

ROZDZIA£ IV
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA OBSZARÓW
WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZJ¥CYMI

1. Odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w systemie cinieniowym biegn¹cej wzd³u¿ istniej¹cej drogi
2. Ustala siê zakaz odprowadzania do kanalizacji wód
opadowych oraz zaolejonych.

§7

§ 12

1. W granicach obowi¹zywania planu ustala siê jeden
obszar o przeznaczeniu  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
2. Wysokoæ zabudowy mieszkaniowej  do dwóch kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym, bez piwnic
3. Wysokoæ ca³kowita budynku mierzona od terenu do
kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9,5 m.
4. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe kryte dachówk¹, lub blachodachówk¹ Ustala siê obowi¹zek stosowania jednolitego koloru pokrycia dachowego dla ca³ego obszaru.
5. Dopuszcza siê zabudowê wielorodzinn¹ parterow¹ z

1. Zasilanie energetyczne ca³ego obszaru odbywaæ siê
bêdzie lini¹ kablow¹ n.n. z projektowanej stacji transformatorowej po drugiej stronie drogi.
2. Istniej¹c¹ liniê napowietrzna SN 15 kV koliduj¹c¹ z projektowan¹ zabudow¹ nale¿y przebudowaæ.
3. Uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy w czêci licznikowej
z³¹cza zintegrowanego nale¿y lokalizowaæ w linii ogrodzenia.
4. System ochrony od pora¿eñ w sieci zasilaj¹cej  zerowanie, uk³ad TN-C
5. System ochrony od pora¿eñ w instalacji odbiorcy 
szybkie wy³¹czanie zasilania, uk³ad TN-S.
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ROZDZIA£ VI
USTALENIA W ZAKRESIE WZROSTU
I OBROTU NIERUCHOMOCIAMI
§ 13
1. Zmiana ustaleñ planu ogólnego dla terenów rolnych
objêtych niniejsz¹ uchwa³¹- powoduje wzrostu wartoci gruntu.
2. Ustala siê 25% stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie obrotu nieruchomoci¹.
ROZDZIA£ VII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 14
W granicach obowi¹zywania planu, oznaczonych na
rysunku planu, trac¹ moc ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
S³upsk, uchwalonego dnia 18 lutego 1994 r. uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XXVIII/210/94.
§ 15
Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów ornych
klasy VI o pow. 0,5869 ha, ³¹kach trwa³ych klasy V o pow.
0,2024 ha, pastwiskach trwa³ych klasy V o pow. 1,5351 ha i
pastwiskach trwa³ych klasy VI o pow. 0,6349 ha pochodzenia mineralnego po³o¿onych na dzia³kach 175/3,175/
4,175/5,175/6,175/7 obrêb W³ynkowo, oraz 184/7,184/
8,184/9,184/10,184/11 obrêb W³ynkówko na cele nierolnicze.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXIX/315/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162,
poz. 1126) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm) Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia
w podatku od rodków transportowych:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
1) rodki transportowe z zamontowanymi na sta³e urz¹dzeniami ganiczymi, za wyj¹tkiem okrelonych w
art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuj¹
rodków transportowych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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