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599
UCHWA£A Nr XIX/185/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 27czerwca 2001 r.

dagoga szkolnego albo pracownika socjalnego mo¿e ona
zostaæ czêciowo lub ca³kowicie zwolniona z ponoszenia
odp³atnoci.
§3

w sprawie okrelenia zasad odp³atnoci za do¿ywianie
dzieci w szko³ach i przedszkolach.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Sulêczynie.

Na podstawie 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 (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 34 ust. 3 i 5 w zwi¹zku z
art.16 ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm.)
Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

§1

600

1. Ustala siê odp³atnoæ za posi³ki wydawane dzieciom i
m³odzie¿y, na podstawie kryterium dochodowego, o
którym mowa w art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej:
1) do 100% kryterium dochodowego  bezp³atnie,
2) od 101%  150% kryterium dochodowego  50%
odp³atnoci,
3) od 151%  200% kryterium dochodowego  75%
odp³atnoci,
4) powy¿ej 201%  100% odp³atnoci.
2. Kryterium dochodowe podlega waloryzacji.

UCHWA£A Nr XXXII/243/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 lipca 2001 r.

§2
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (bior¹c pod
uwagê trudn¹ sytuacjê socjalno  bytow¹ i materialn¹ w
rodzinie ucznia) na podstawie wniosku z³o¿onego przez
osobê zobowi¹zan¹ do odp³atnoci lub na wniosek pe-

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/63/95 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia
zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.), Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
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§1
W uchwale Nr VIII/63/95 Rady Miejskiej w Bytowie z
dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule uchwa³y po wyrazach poza miejscem
sprzeda¿y, dodaje siê wyrazy jak i w miejscu sprzeda¿y.
2) dotychczasow¹ treæ w § 1 oznacza siê jako ust. 1.
3) w § 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Ustala siê liczbê punktów podawania napojów
alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wy³¹czeniem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y dla miasta i gminy Bytów w iloci 35 punktów sprzeda¿y.
4) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Odleg³oci te powinny byæ mierzone najkrótszym
szlakiem komunikacyjnym (pieszym lub samochodowym) od wejæ g³ównych budynków.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

601
UCHWA£A Nr XXXV/237/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta Helu.
Na podstawie art.11 b ust. 3 w zwi¹zku z art.18 ust. 2
pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miasta Helu uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Helu stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y Nr XIX/142/96 Rady Miasta Helu z dnia 30 wrzenia 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I. Dodaje siê rozdzia³ VII a w brzmieniu:
Rozdzia³ VII a
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.
Po § 56 dodaje siê § 56 a w brzmieniu:
§ 56 a
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:

1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady, uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
Po § 56a dodaje siê § 56b w brzmieniu:
§ 56b. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z
zakresu dzia³ania Zarz¹du udostêpnia siê za
porednictwem Sekretarza Miasta w dniach i
godzinach pracy Urzêdu Miasta.
Po § 56b dodaje siê § 56c w brzmieniu:
§ 56c 1.Z dokumentów wymienionych w § 56a ust. 1
obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy,
wyci¹gi i fotografowaæ je.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1,
mo¿e siê odbywaæ w Urzêdzie Miasta w obecnoci pracownika Urzêdu.
Po § 56c dodaje siê § 56d w brzmieniu:
§ 56d 1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ powiadczeñ zgodnoci sporz¹dzonych przez siebie notatek,
odpisów, wyci¹gów, wypisów z dokumentów okrelonych w § 56a ust. 1.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane odp³atnie zgodnie z ustaw¹ z dnia
9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej (Dz. U.
Nr 86, poz. 960).
3. Kserokopie dokumentów wydaje siê na
wniosek obywatela po powiadczeniu zgodnoci.
II. W czêci V za³¹cznika Nr 4 do Statutu § 19 otrzymuje
brzmienie.
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

602
UCHWA£A Nr XXXV/335/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 wrzenia 2001 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w miecie
Tczew.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr
123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
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poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.
1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin targowisk w miecie Tczewie  w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XLVI/268/98 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia
regulaminu targowisk w miecie Tczew.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ wywieszeniu na tablicy og³oszeñ na targowiskach, o których mowa w § 1 niniejszej
uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
J. Kurek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXV/335/2001
z dnia 27 wrzenia 2001 r.
REGULAMIN TARGOWISK
§1
1. Targowiska Miejskie w Tczewie administrowane s¹
przez jednostkê bud¿etow¹  Zak³ad Us³ug Komunalnych, który równie¿ odpowiada za stan sanitarno-porz¹dkowy.
Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie targowisk s¹ pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora ZUK.
2. Targowisko przy ul. ¯wirki czynne jest w godzinach:
 od poniedzia³ku do pi¹tku 6.00-18.00,
 w soboty 6.00-15.00,
 w niedziele targowisko mo¿e byæ czynne na wniosek zainteresowanych.
3. Targowisko przy ul. Targowej w Tczewie czynne jest w
godzinach:
 wtorki i pi¹tki 6.00-13.00,
 soboty 6.00-15.00.
4. O przed³u¿eniu ustalonych w regulaminie godzin otwarcia targowisk decyduje Zak³ad Us³ug Komunalnych.
5. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do obiektów
handlowych (pawilonów), usytuowanych w obszarze
targowiska przy ul. ¯wirki, dzier¿awionych lub u¿ytkowanych na podstawie oddzielnych umów.
6. Zasady organizacyjne i porz¹dkowe zwi¹zane z pawilonami handlowymi ustala Dyrektor ZUK, w tym wyra¿a zgodê na dowóz zaopatrzenia w pozosta³ych godzinach jak wymienione w pkt 2 i 3.
§2
1. Dzia³alnoæ na terenie targowiska mog¹ prowadziæ:
1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie

Dziennik Urzêdowy
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maj¹ce osobowoci prawnej utworzone zgodnie z
prawem  spe³niaj¹ce warunki upowa¿niaj¹ce do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej;
2) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych;
3) posiadacze ogródków dzia³kowych.
2. Prowadz¹cy handel na targowisku s¹ zobowi¹zani do
uiszczenia:
 op³aty targowej lub
 podatku od nieruchomoci,
 op³aty za korzystanie z targowiska.
§3
1. Na targowiskach mog¹ byæ sprzedawane wszystkie
towary z wyj¹tkiem:
a) ¿ywych zwierz¹t,
b) broni, amunicji oraz materia³ów wybuchowych,
c) materia³ów pêdnych i trucizn,
d) innych artyku³ów, których sprzeda¿ jest zabroniona
na podstawie przepisów szczegó³owych.
2. Zabrania siê prowadzenia na targowiskach:
 sprzeda¿y towarów w drodze publicznych losowañ
lub przetargów,
 prowadzenia gier hazardowych,
 prowadzenia sprzeda¿y i spo¿ywania napojów alkoholowych,
 spo¿ywania piwa poza miejscami wyznaczonymi.
§4
1. Osoby prowadz¹ce handel na targowiskach s¹ obowi¹zane do przestrzegania regulaminu targowiska i
przepisów przeciwpo¿arowych.
2. Miejsce sprzeda¿y, z wy³¹czeniem obiektów sta³ych,
wyznacza kierownik targowiska lub inkasent targowiska.
3. Miejsce sprzeda¿y nie mo¿e byæ:
a) wyznaczone na jezdniach, chodnikach i innych ci¹gach komunikacyjnych i kopertach oznaczonych do
za i wy³adunku towarów oraz drogach po¿arowych,
b) odstêpowane przez osobê, której miejsca to przeznaczano.
4. W przypadku stwierdzenia braku miejsc handlowych
Inkasent lub kierownik informuje o tym zainteresowanych.
§5
Osoby prowadz¹ce handel na targowiskach zobowi¹zane s¹ uwidoczniæ ceny na towarach wystawionych do
sprzeda¿y, w sposób zapewniaj¹cy prost¹ i nie budz¹c¹
w¹tpliwoci informacjê o ich wysokoci.
§6
Narzêdzia pomiarowe u¿ywane na targowiskach musz¹ mieæ wa¿n¹ legalizacjê oraz powinny byæ u¿ytkowane w taki sposób, aby kupuj¹cy mieli mo¿liwoæ stwierdzenia prawid³owoci i rzetelnoci wa¿enia lub mierzenia.
§7
1. Zak³ad Us³ug Komunalnych w Tczewie pobiera od osób
prowadz¹cych handel na targowisku dzienn¹ op³atê targow¹ wydaj¹c pokwitowanie na imiennych blankietach
Urzêdu Miejskiego w Tczewie.
2. Niezale¿nie od dziennej op³aty targowej wymienionej
w ust. 1 Zak³ad Us³ug Komunalnych w Tczewie pobiera dziennie op³aty za korzystanie z targowiska i urz¹dzeñ targowiskowych w ustalonej wysokoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Op³aty za korzystanie z targowiska uiszczane w danym
dniu dotycz¹ wy³¹cznie danego targowiska.
4. Postanowienia ust. 1  4 nie maj¹ zastosowania do osób
maj¹cych sta³e obiekty handlowe na obszarze targowiska i sta³¹ umowê uprawniaj¹c¹ do sprzeda¿y.
5. Dowody wniesionych op³at nale¿y zachowaæ do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazywaæ do kontroli osobom uprawnionym.
§8
1. Na terenie targowiska przy ul. ¯wirki zabrania siê ruchu samochodów w godz. 10.00-17.00 (w soboty 10.0014.00) bez zgody inkasenta, za wyj¹tkiem obszaru przeznaczonego do handlu obwonego oraz dowozu towaru wyznaczonymi ci¹gami komunikacyjnymi do
przeznaczonych na jego roz³adunek miejsc oznaczonych kopert¹
2. Na terenie targowiska przy ul. Targowej zabrania siê
ruchu samochodów w godz. 8.00  12.00 bez zgody
inkasenta, za wyj¹tkiem obszaru przeznaczonego do
handlu obwonego.
3. Prêdkoæ samochodów na terenie targowiska nie mo¿e
przekraczaæ 5 km/godz.
4. Zabrania siê postoju samochodów na terenie targowisk, poza miejscami przeznaczonymi do handlu obwonego, za wyj¹tkiem czasu przeznaczonego na za i
wy³adunek towaru, nie d³u¿szego jak 30 min.
§9
Towary pozostawione lub zagubione mog¹ byæ przechowywane przez obs³ugê targowiska na warunkach
zgodnych z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1.

2.

3.

4.

5.
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Przepisy porz¹dkowe:
Osoba nie przestrzegaj¹ca postanowieñ niniejszego
regulaminu podlega karze administracyjnej zgodnie z
powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa  Kodeksu Wykroczeñ.
Zobowi¹zuje siê obs³ugê targowiska do:
a) zapewnienia porz¹dku na targowisku,
b) wywieszenia na tablicy og³oszeñ na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o op³atach
dziennych i op³atach za korzystanie z targowiska, o
karach administracyjnych, o których mowa w ust. 1.
Osoby prowadz¹ce handel zobowi¹zane s¹ do codziennego porz¹dkowania zajmowanego miejsca na targowisku (dotyczy to opakowañ kartonowych i innych oraz
odpadów po sprzedawanych produktach).
Upowa¿nionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu s¹:
1) Stra¿ Miejska.
2) Upowa¿nieni pracownicy Urzêdu Miasta i ZUK.
W zakresie handlu kontrolê prowadz¹ powo³ane tego
S³u¿by, Instytucje i Organy do tego powo³ane.
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UCHWA£A Nr 224/XXXV/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 5 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu na terenie gm.

Krokowa oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art.12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.
230 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy
Krokowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gm. Krokowa 60 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza
miejscem sprzeda¿y.
§2
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y:
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ
usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 20 m mierzonej w lini prostej od granicy dzia³ek, na której zlokalizowane s¹:
a) budynki sakralne,
b) szko³y i inne zak³ady i placówki owiatowo-wychowawcze i opiekuñcze.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt, po zasiêgniêciu
opinii Zarz¹du Gminy mo¿e zezwoliæ na dalsz¹ dzia³alnoæ istniej¹cych ju¿ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstwa od zasad ich
usytuowania (odleg³oci wymienione w pkt 1) je¿eli
prowadzenie tych punktów nie spowoduje zak³óceñ w
funkcjonowaniu instytucji wymienionych w pkt 1.
3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y winny byæ tak
usytuowane, aby ich lokalizacja nie spowodowa³a nadmiernego skupienia w danym rejonie.
4. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 4,5% przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y musz¹ byæ
usytuowane w budynkach o charakterze sta³ym dopuszczonym do u¿ytkowania przez w³aciwy organ
pañstwowego nadzoru budowlanego i musz¹ posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne,socjalne i magazynowe.
5. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e
odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych okrelonych w za³¹czniu do uchwa³y.
6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub
na okrelonym obszarze gminy ze wzglêdu na ich charakter Rada Gminy mo¿e wprowadziæ czasowy lub sta³y
zakaz sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 224/XXXV/2001

§3
Okrela siê warunki sprzeda¿y, podawania napojów alkoholowych oraz zasady wydawania i cofania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y prowadzi siê w wyodrêbnionych punktach sprzeda¿y, kórymi s¹
a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych,
2. W miejscach sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powinna byæ uwidoczniona informacja o szkodliwoci spo¿ywania alkoholu.
3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y lub poza miejscem
sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie
zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy.
4. Na sprzeda¿ napojów alkoholowych podmiotom posiadaj¹cym zezwolenia oraz jednostkom OSP mog¹ byæ
wydane jednorazowe zezwolenia na okres 2 dni.
5. Op³aty za zezwolenia wnosi siê przed otrzymaniem
zezwolenia.
6. Zezwolenie cofa siê w przypadkach okrelonych w
art. 18 ust. 6 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) na
podstawie udokumentowanego wniosku Mieszkañców,
Policji oraz organów kontroli lub z urzêdu, w przypadkach tych wymagana jest opinia Gminnej Komisji ds
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, a w przypadkach okrelonych w art. 18 ust. 6
pkt 3, 5, 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) na wniosek organów kontroli lub z urzêdu na podstawie zawiadomienia tych organów o pope³nieniu przestêpstwa.
7. Podmiot, któremu cofniêto zezwolenie mo¿e wyst¹piæ
z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o
cofniêciu.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Krokowa Nr 168/XXXIX/
93 z dnia 22 padziernika 1993 r. w sprawie wydawania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawartoci powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

MIEJSCA WYZNACZONE NA JEDNORAZOW¥
SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POWY¯EJ
4,5% ALKOHOLU PROWADZON¥ NA IMPREACH
NA OTWARTYM POWIETRZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dzia³ka gminna w Bia³ogórze.
Teren pola namiotowego w Dêbkach.
Teren przy wietlicy wiejskiej w Lubkowie.
Boisko sportowe w Lubocinie.
Boisko sportowe w K³aninie.
Boisko sportowe w Karwieñskich B³otach I.
Dzia³ka gminna w Karwieñskich B³otach II.
Plac OSP w Ty³owie.
Boisko sportowe w S³awoszynie.
Plac Kaszubski w Wierzchucinie.
Plac OSP w Wierzchucinie.
Boisko sportowe w ¯arnowcu.
Plac OSP w ¯arnowcu.
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UCHWA£A Nr XXVII/307/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 61 i czêci dzia³ki
nr 20/4 na terenie wsi Lipy gmina Stara Kiszewa (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Gminy Stara Kiszewa uchwala co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia
23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3
poz.10) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Lipy:
14. Dzia³ka nr 61 o powierzchni 2,74 ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ZL  tereny zabudowy letniskowej, o wielkoci dzia³ek min. 2.000 m2 i szer. dzia³ki min. 35,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki parterowe z

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru
maks. 0,6 m ponad teren.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹
10%.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z wyjazdem na istniej¹c¹ drogê publiczn¹
zakoñczone placykiem do zawracania.
KX  tereny przejæ pieszych szerokoci 3,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê.
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej N.N. i .N. po uzyskaniu warunków
technicznych z Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Energ¹ Zak³ad
Starogard.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ minimum 20% ogólnej powierzchni ka¿dej dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 30,0 m od ciany lasu.
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan przy drodze publicznej i w obszarze opracowania
 zaleca siê ochronê oczka wodnego i wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej w sposób okrelony w prognozie.
14 a.Czêæ dzia³ki nr 20/4 o powierzchni 5,40 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod
u¿ytkowanie rolnicze przeznacza siê pod zabudowê
letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ZL  tereny zabudowy letniskowej, o wielkoci dzia³ek min. 2.000 m2 i szer. dzia³ki min. 22,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki parterowe z
u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru.

Wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru
maks. 0,6 m ponad teren.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹
10%.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
ZP  tereny zieleni ogólnodostêpnej
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej
KD  tereny dróg szer. 5,0 m i szer. 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych zakoñczone placykiem do zawracania 12,5 x 12,5 m.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej od 1,02,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, od strony projektowanej zabudowy.
KX  tereny przejæ pieszych szerokoci 3,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2 Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê.
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej N.N. i .N. po uzyskaniu warunków
technicznych z Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Energ¹ Zak³ad
Starogard.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ minimum 20% ogólnej powierzchni ka¿dej dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 30,0 m od ciany lasu i normatywn¹ odleg³oæ od linii energetycznych,
 zaleca siê ochronê istniej¹cych zadrzewieñ  zw³aszcza przy starym siedlisku,
 zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej w sposób okrelony w prognozie.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 14  dzia³ka nr 61 w Lipach w skali 1:1000
Rysunek nr 14a  czêæ dzia³ki nr 20/4 w Lipach w skali
1:1000
stanowi¹ce zmianê do miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
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a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) dla budownictwa letniskowego  22%.
§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 Starej Kiszewie.
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 Stara Kiszewa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10)
we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§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
J. Bieliñski
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UCHWA£A Nr XXVII/304/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 105 na terenie
wsi Stare Polaszki gmina Stara Kiszewa (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa).
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
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z póniejszymi zmianami),
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z
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1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Stara Kiszewa
uchwala co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia
23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3
poz.10) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Stare Polaszki:
27. Dzia³ka nr 105 o powierzchni 3,8 ha, przeznaczona w
aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ki min. 900 m2
i szerokoci dzia³ki min. 23,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki mieszkalne
parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci
maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci do maks. 0,9 m nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m, parterowe o wysokoci maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30-45o.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m i 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zakoñczone placykiem do zawracania wielkoci 12,5 x 12,5 m.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej relacji
Stara Kiszewa-Liniewo, o 2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy, i drogi istniej¹cej o 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê cieków,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej N.N. i .N. po uzyskaniu warunków
technicznych z Zak³adu Energetycznego. Opraco-
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waæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem na etapie decyzji o warunkach
zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Energ¹ Zak³ad Starogard.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ minimum 20% ogólnej powierzchni ka¿dej dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii W.N.,
 teren po³o¿ony w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego uk³adu osadniczego wsi,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan przy drodze powiatowej relacji Stara Kiszewa-Stare Polaszki-Liniewo,
 zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej w sposób okrelony w prognozie.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 27  dzia³ka nr 105 w Starych Polaszkach w
skali 1:1000,
stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa.
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,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) dla budownictwa mieszkaniowego  5,5%.
§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 Starej Kiszewie.
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 Stara Kiszewa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10)
we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.

§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
J. Bieliñski
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UCHWA£A Nr XXVII/303/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 669/2, 587/3, 613/9,
613/10, cz. dz. 33/2, cz. dz. 35/2, 336 i 340 na terenie
wsi Stara Kiszewa gmina Stara Kiszewa (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa).
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.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Gminy Stara Kiszewa uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia
23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3
poz.10) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Stara Kiszewa:
22. Dzia³ka nr 669/2 o powierzchni 0,64 ha, przeznaczona
w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z rzemios³em.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
MN/UR  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z rzemios³em.
Wielkoæ dzia³ek min. 1000 m2 o szerokoci dzia³ki
min. 22,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynków
maks. 8,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m nad poziom terenu. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnous³ugowych lub wbudowane.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30-45o.
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ rzemielnicz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki,
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 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania rzemios³a,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi gminne.
Tereny przeznaczone do parkowania, winny byæ lokalizowane poza pasem drogi gminnej relacji Stara
Kiszewa-Konarzyny.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu mieci na oczyszczalniê, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji
us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i
wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków.
 odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych, wody opadowe nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku. Z dachów obiektów kubaturowych  powierzchniowo do gruntu.
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa, odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstawania, a tylko te których nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w celu ich utylizacji,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej N.N. i .N. po uzyskaniu warunków
technicznych z Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Energ¹ Zak³ad
Starogard.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,
 nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na obszarze co najmniej 20% powierzchni dzia³ki, oraz wzd³u¿ granic dzia³ek wydzielonych,
 zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej w sposób okrelony w prognozie.
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych minimum 3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni dzia³ki
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(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do
zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
23. Dzia³ka nr 587/3 o powierzchni 1.350 m2, przeznaczona w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na wydzielonej dzia³ce, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki parterowe z
u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia.
Wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru
maks. 0,6 m ponad teren.
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ rzemielnicz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki,
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania rzemios³a,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi gminne.
Tereny przeznaczone do parkowania, winny byæ lokalizowane poza pasem drogi gminnej relacji Stara
Kiszewa  Konarzyny.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê, do czasu wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych du¿e iloci
wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków,
 odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych, wody opadowe nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku. Z dachów obiektów kubaturowych  powierzchniowo do gruntu,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa, odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstawania, a tylko te których nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w celu ich utylizacji,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych.
24. Dzia³ka nr 613/9 o powierzchni 2.100 m2 i dzia³ka
nr 613/10 o powierzchni 6.300 m2 przeznaczone w
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aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod zabudowê letniskow¹ przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ki min. 1.500 m2.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki mieszkalne
parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci
maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m,
parterowe o wysokoci maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹
10%.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
objêtego planem na etapie decyzji o warunkach
zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w
zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Energ¹ Zak³ad Starogard Gdañski.
2.0.Ustalenia inne:
 dzia³ka po³o¿ona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ minimum 20% ogólnej powierzchni ka¿dej dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 30,0 m od ciany lasu,
 zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej w sposób okrelony w prognozie.
25. Czêæ dzia³ki nr 33/2 o powierzchni 1,5 ha i czêæ dzia³ki nr 35/2 o powierzchni 0,4 ha przeznaczone w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie
rolnicze przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z us³ugami z zakresu handlu i rzemios³a.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
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MN/UH/UR  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami z zakresu handlu i rzemios³a.
Wielkoæ dzia³ek min. 1000 m2 o szerokoci dzia³ki
min. 22,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynków
maks. 8,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m nad poziom terenu.
Gara¿e dobudowane do budynków us³ugowo mieszkalnych lub wbudowane.
Budynki gospodarcze lub us³ugowe parterowe o wysokoci maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi
dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹
10%.
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ handlowo us³ugowo ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki.
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych o szerokoci jezdni 5,0 m zakoñczone placykiem do zawracania.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej o 2,5 m
w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej
zabudowy.
KX  tereny przejæ pieszojezdnych szerokoci 4,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych:
 tereny przeznaczone do parkowania przy us³ugach
winny byæ lokalizowane poza pasem drogi gminnej.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê, do czasu wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych du¿e iloci
wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków.
 odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych, wody opadowe nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku. Z dachów obiektów kubaturowych  powierzchniowo do gruntu.
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa, odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstawania, a tylko te których nie mo¿na powtórnie wy-
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korzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w celu ich utylizacji,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej N.N. i .N. po uzyskaniu warunków
technicznych z Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Energ¹ Zak³ad
Starogard.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki Wierzycy,
 nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na obszarze co najmniej 20% powierzchni dzia³ki,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 100,0 m od
rzeki Wierzycy,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ drogi gminnej,
 zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej w sposób okrelony w prognozie,
 wyklucz a siê realizacjê rodzajów dzia³alnoci mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla wód powierzchniowych i siedlisk hydrogenicznych,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych minimum 3% powierzchni dzia³ki nie mniej jak 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
26. Dzia³ka nr 336 o powierzchni 0,15 ha i dzia³ka nr 340 o
powierzchni 0,23 ha przeznaczone w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ki min. 600 m2.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki mieszkalne
parterowe lub piêtrowe z u¿ytkowym poddaszem o
wysokoci maks. 10,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci do maks. 0,9 m
nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m, parterowe o wysokoci maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30-45o.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbior-

Dziennik Urzêdowy
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czej kanalizacji do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy,
z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z Zak³adu Energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ minimum 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od istniej¹cej linii energetycznej,
 zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej w sposób okrelony w prognozie.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 22  dzia³ka nr 669/2 w Starej Kiszewie w
skali 1:1000.
Rysunek nr 23  dzia³ka nr 587/3 w Starej Kiszewie w
skali 1:1000.
Rysunek nr 24  dzia³ki nr 613/9 i 613/10 w Starej Kiszewie w skali 1:1000.
Rysunek nr 25  czêci dzia³ek nr 33/2 i 35/2 w Starej
Kiszewie w skali 1:1000.
Rysunek nr 26  dzia³ki nr 336 i 340 w Starej Kiszewie
w skali 1:1000.
stanowi¹ce zmianê do miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa.
Na rysunkach 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,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) dla budownictwa mieszkaniowego  5,5%,
b) dla budownictwa z zakresu handlu i rzemios³a  16,5%.
§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 Starej Kiszewie.
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,

Dziennik Urzêdowy
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4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVIII/147/2001
z dnia 20 grudnia 2001 r.
Rady Powiatu Gdañskiego

§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 23 stycznia
1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10) we
fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.

Sieæ publicznych szkó³
ponadgimnazjalnych w Powiecie Gdañskim
1. Licea Ogólnokszta³c¹ce

Lp.

§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
J. Bieliñski

1.

2.

607
UCHWA£A Nr XXVIII/147/2001
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Gdañskim.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr
91, poz. 578 z pó¿n. zm.), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 z pó¿n. zm) oraz art. 10a ustawy z dnia 8
stycznia 1999 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju
szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z pó¿n. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1

§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXVI/141/2001 Rady Powiatu
Gdañskiego z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Gdañskim.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Gdañskiego.

Lp.

1.

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Gdañskiego
R. wilski

Powiat Gdañski

Nazwa szko³y i siedziba
Liceum Profilowane w
Pruszczu Gdañskim
z siedzib¹ w Pruszczu
Gdañskim
ul. Wojska Polskiego 4
83-000 Pruszcz Gdañski

Organ prowadz¹cy
Powiat Gdañski

3. Technika

1.

2.

Nazwa szko³y i siedziba
Technikum
ul. Wojska Polskiego 4
83-000 Pruszcz Gdañski
Technikum
w Rusocinie ul. M. Rataja 12
83-031 £êgowo

Organ prowadz¹cy
Powiat Gdañski

Powiat Gdañski

4. Zasadnicze Szko³y Zawodowe

Lp.

1.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Organ prowadz¹cy
Miasto Pruszcz
Gdañski

2. Licea profilowane

Lp.

Ustala siê po uzgodnieniu z Pomorskim Kuratorem
Owiaty w Gdañsku plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Gdañskim, przewidzianych do
funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Nazwa szko³y i siedziba
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Pruszczu Gdañskim
z siedzib¹ w Pruszczu
Gdañskim
ul. Niemcewicza 1
83-000 Pruszcz Gdañski
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Pruszczu Gdañskim
z siedzib¹ w Pruszczu
Gdañskim
ul. Wojska Polskiego 4
83-000 Pruszcz Gdañski

2.

Nazwa szko³y i siedziby
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Pruszczu Gdañskim
z siedzib¹ w Pruszczu
Gdañskim
ul. Wojska Polskiego 4
83-000 Pruszcz Gdañski
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Rusocinie
z siedzib¹ w Rusocinie
ul. M. Rataja 12
83-031 £êgowo

Organ prowadz¹cy
Powiat Gdañski

Powiat Gdañski
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UCHWA£A Nr XXVIII/314/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia odp³atnoci za wodê dostarczanej
z wodoci¹gów zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodê
na obszarze Gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3, 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 z pón. zm., ost. zm.
Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) oraz na podstawie art.4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,poz. 43 z pón. zm.,
ost. zm. Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668)  Rada Gminy
Stara Kiszewa, po zasiêgniêciu opinii swych komisji sta³ych, uchwala co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
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95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z
2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499) Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2002 w wysokoci 32.598.828 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
uchwa³y.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 220.000 z³.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stara Kiszewa.

1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na rok 2002 w wysokoci 34.802.150 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
uchwa³y.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z
zawartych porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
do uchwa³y,
2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 220.000 z³.
3. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do uchwa³y.
4. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem rodków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 5* do uchwa³y.

§4

§3

1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Stara Kiszewa.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Ustala siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.

§1
Ustala siê stawkê odp³atnoci za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i pozosta³ych odbiorców innych
ni¿ gospodarstwa domowe w wysokoci 1,60 (netto).
§2
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/198/2000 z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia odp³atnoci za wodê.
§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

609
UCHWA£A Nr XLII/323/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski
na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d i e, pkt. 10
i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58,
poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113,
poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr
162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552;
Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95,
poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 89, poz. 971) oraz
art. 109, 110, 116, 124, ust. 1-3, art. 128 ust. 2 i art. 134
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz.
360; Nr 49, poz. 485; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255;
z 2000 r. Nr 6, poz.69; Nr 12, poz. 136; Nr 48, poz. 550; Nr

§4
1. Ustala siê przychody bud¿etu miasta w wysokoci
2.637.122 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.
2. Ustala siê rozchody bud¿etu miasta w wysokoci
433.800 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.
§5
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu na koniec roku bud¿etowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do uchwa³y.
§6
Ustala siê wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do uchwa³y.
§7
Ustala siê przychody i wydatki:
1) zak³adów bud¿etowych i rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do uchwa³y, w tym:
a) przychody w kwocie 1.705.650 z³,
b) wydatki w kwocie 1.745.000 z³.
2) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11* do uchwa³y,
w tym:
a) przychody w kwocie 50.600 z³,
b) wydatki w kwocie 50.600 z³.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nie publikuje siê.
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§8

§3

1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 80.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ na zadania z zakresu owiaty
w wysokoci 190.000 z³.

Znakiem reklamowym jest ka¿dy znak okrelaj¹cy w
szczególnoci nazwê podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie bêd¹cy szyldem w rozumieniu § 1.

§9

§4

Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
miasta do kwoty 600.000 z³,
4) zaci¹gania zobowi¹zañ dotycz¹cych wieloletnich programów inwestycyjnych, okrelonych w § 2 ust. 4 do
kwoty 1.000.000 z³.

Ustala siê zasady okrelania wartoci op³at z tytu³u
umieszczania znaków reklamowych na gruntach, budowlach, budynkach i innych obiektach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ jak w za³¹czniku do uchwa³y. Zmiana
wartoci op³aty nastêpowaæ bêdzie corocznie o wysokoæ redniorocznego wskanika wzrostu cen us³ug i towarów og³oszonego przez GUS.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

610
UCHWA£A Nr XLV/345/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad umieszczania znaków reklamowych na gruntach, budynkach i obiektach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski oraz zasad okrelania op³at z tego tytu³u.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18, ust. 2,
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê prawo do nieodp³atnego umieszczania na
budynkach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski szyldów o pow. do
0,25 m2, informuj¹cych o rodzaju, zakresie oraz dniach
i godzinach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
przez u¿ytkownika lokalu znajduj¹cego siê w tym budynku.
2. Umieszczenie szyldu w rozumieniu ust. 1 na budynkach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ wymaga
uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami miejskimi.
§2
1. Ustala siê prawo do odp³atnego umieszczania znaków
reklamowych na gruntach, budynkach, konstrukcjach
i innych obiektach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ po dope³nieniu wymogów stanowi¹cych przez Prawo Budowlane oraz po zawarciu umowy.
2. Okrelenie warunków umieszczania reklamy naciennej oraz op³at z tego tytu³u nastêpuje w drodze umowy pomiêdzy administratorem obiektu a podmiotem
gospodarczym reklamuj¹cym swoj¹ dzia³alnoæ.
3. Projekty znaków reklamowych winny uzyskaæ akceptacjê Referatu Planowania i Rozwoju Urzêdu Miasta.

§5
O dopuszczeniu innej mo¿liwoci formy rozliczania z
tytu³u umieszczania znaków reklamowych na gruntach,
budynkach, budowlach i innych obiektach stanowi¹cych
w³asnoæ komunaln¹ decyduje Zarz¹d Miasta.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/264/97 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania znaków reklamowych na gruntach, budynkach i obiektach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLV/345/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.
Zasady okrelania op³at z tytu³u umieszczania
znaków reklamowych na gruntach, budowlach,
budynkach i innych obiektach stanowi¹cych
w³asnoæ komunaln¹
1. Przy ustalaniu op³at z tytu³u umieszczania znaków reklamowych na gruntach, budowlach, budynkach i innych obiektach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹
przyjmuje siê ni¿ej okrelone stawki dla podmiotów
gospodarczych indywidualnie reklamuj¹cych swoj¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹:
a) 21,00 z³ miesiêcznie dla znaku reklamowego w formie plakatu lub nieowietlonej planszy sta³ej za ka¿dy m2 powierzchni znaku, mierzonej po jego obrysie,
b) 12,00 z³ miesiêcznie dla znaku reklamowego w formie planszy owietlonej lub pojedynczego kasetonu owietleniowego za ka¿dy m2 powierzchni znaku, mierzonej po jego obrysie,
c) w przypadku znaku reklamowego zawieraj¹cego
dwa lub wiêcej plakatów lub plansz po³¹czonych ze
sob¹ w bry³ê, op³ata liczona jest z zachowaniem
postanowieñ okrelonych podpkt. a i b,
d) 0,60 z³ dziennie za jeden znak dla okazjonalnych zna-
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ków reklamowych przenonych (np. flagi, transparenty).
2. W przypadku umieszczenia reklamy poza centrum
miasta, poza drogami krajowymi, stosuje siê ulgê w
wysokoci 20% w stosunku do stawek okrelonych w
punkcie 1.
Przez centrum miasta rozumie siê obszar ograniczony ulicami Chopina, Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, do torów kolejowych PKP oraz ulicê Grunwaldzk¹ na ca³ym jej przebiegu.

611
UCHWA£A Nr XLV/346/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ym ulicom w
Pruszczu Gdañskim.
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) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Tworzy siê z dniem 1 maja 2002 r. Filiê wietlicy Socjoterapeutycznej wchodz¹cej w sk³ad wietlicy Socjoterapeutycznej, funkcjonuj¹cej w ramach struktury
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Pruszczu
Gdañski, przy ul. Niepodleg³oci 9.
2. Filia wietlicy Socjoterapeutycznej mieci siê w budynku Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Pruszczu Gdañskim, przy ul.
Obroñców Westerplatte.
§2
Filia wietlicy Socjoterapeutycznej dzia³a³a bêdzie na
zasadzie zadania powierzonego Miejskiemu Orodkowi
Pomocy Spo³ecznej w Pruszczu Gdañskim przez Miejsk¹
Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy
Urzêdzie Miasta Pruszcz Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
Nadaje siê ni¿ej okrelonym, nowo powsta³ym ulicom,
po³o¿onym w Pruszczu Gdañskim nastêpuj¹ce nazwy:
1) ulicy bocznej od ulicy Tysi¹clecia w kierunku zachodnim ozn. jako dzia³ki Nr Nr 427,428 nazwê: Cyprysowa,
2) ulicy ³¹cz¹cej ulicê Raciborskiego z ulic¹ Obr.Wybrze¿a w kierunku po³udniowym ozn. jako dzia³ka Nr 426
nazwê: Cicha,
3) ulicy przylegaj¹cej do ulicy Zastawnej w kierunku
pó³nocnym ozn. jako dzia³ka Nr 42 i Nr 38 nazwê:
Kupiecka,
4) ulicy równoleg³ej do ulicy Zastawnej ozn. jako dzia³ka Nr 44 i Nr 4 nazwê: Handlowa,
5) ulicy po³o¿onej powy¿ej w kierunku pó³nocnym ozn.
jako dzia³ka Nr 43 i Nr 41 nazwê: Kredytowa,
6) ulicy po³o¿onej w kierunku pó³nocnym, ozn. jako
dzia³ka Nr 2 nazwê: Towarowa.
§2
Szczegó³owy przebieg ulic, o których mowa w § 1,okrelaj¹ mapy stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1 i Nr 2* do uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

612
UCHWA£A Nr XLV/347/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie utworzenia Filii wietlicy Socjoterapeutycznej funkcjonuj¹cej w ramach struktury Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 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 Miasta uchwala, co nastêpuje:
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

613
UCHWA£A Nr XLV/348/2002 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 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 Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmianê schematu organizacyjnego
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Pruszczu
Gdañskim, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVII/92/95 r. Rady
Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 30 czerwca 1995 r., zmienionego uchwa³¹ Nr XXVI/167/96 r. Rady Miasta Pruszcz
Gdañski z dnia 8 marca 1996 r., zmienionego uchwa³¹
Nr XXVIII/175/96 r. z dnia 24 kwietnia 1996 r., uchwa³¹
Nr XL/273/97 r. Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 25
kwietnia 1997r. i uchwa³¹ Nr XLV/312/97 r. Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 26 wrzenia 1997 r.
§2
Za³¹cznik do Statutu, przedstawiaj¹cy schemat organizacyjny Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Pruszczu Gdañskim, otrzymuje treæ jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XLV/349/2002 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.

UCHWA£A Nr XLV/350/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie okrelenia zasad odp³atnoci za do¿ywianie
dzieci w sto³ówkach szkolnych i przedszkolnych oraz
placówkach szkolno-wychowawczych.

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wydawania i
cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów
alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
lub poza miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli
w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust. 2 pkt. 4 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) w zwi¹zku z
art. 4, art. 16 ust. 3 i art. 34 ust. 3 i 5 ustawy o pomocy
spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, ze zm. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr
79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz.973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr
154, poz. 1792) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ za posi³ki wydawane dzieciom i
m³odzie¿y na podstawie kryterium dochodowego, okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej:
1) do 200% kryterium dochodowego  bezp³atnie,
2) od 201% do 250% kryterium dochodowego  50%
odp³atnoci,
3) powy¿ej 251% kryterium dochodowego  100% odp³atnoci.
§2
Kryterium dochodowe podlega w ka¿dym roku waloryzacji o rednioroczny wskanik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em, raz w roku od dnia 1 czerwca, jeli
rednioroczny wskanik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em jest ni¿szy ni¿ 110%, lub dwa razy w roku,
od dnia 1 marca i od dnia 1 wrzenia, jeli rednioroczny
wskanik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em
wynosi co najmniej 110%, okrelony przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego og³aszany w Monitorze Polskim.
§3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (bior¹c pod
uwagê trudn¹ sytuacjê bytow¹ i materialn¹ w rodzinie
ucznia) na podstawie wniosku z³o¿onego przez osobê
zobowi¹zan¹ do odp³atnoci lub na wniosek pedagoga
szkolonego lub wychowawcy lub pracownika socjalnego w oparciu o przeprowadzony wywiad rodowiskowy
mo¿na czêciowo lub ca³kowicie zwolniæ z ponoszenia
odp³atnoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Pruszczu Gdañskim.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 41 ust. 1 pkt 4 i ust. 2
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34 poz. 184, z 1987 r. Nr 33 poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz.192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993
r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr
88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, oraz z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120,
poz.1268,z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz. 1353, Nr
125, poz. 1368 i Nr 131, poz. 1478) Rada Miasta uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê na terenie miasta Pruszcz Gdañski szczegó³owe zasady wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
2. Szczegó³owe zasady wydawania i cofania zezwoleñ na
prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Pruszcz Gdañski
§3
Uchwa³a wchodzi ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLV/350/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.
Szczegó³owe zasady wydawania i cofania zezwoleñ na
prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
I. Zasady wydawania zezwoleñ
§1
Wnioski (podania) o wydanie zezwolenia na sprzeda¿

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

napojów alkoholowych sk³adane s¹ w Urzêdzie Miasta w
Pruszczu Gdañskim.
§2
Wniosek powinien zawieraæ:
1) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy,
2) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu gastronomicznego,
3) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych.
§3
W oparciu o otrzymany wniosek Referat Gospodarki
Terenami potwierdza czy usytuowanie punktu sprzeda¿y
napojów alkoholowych jest zgodne z zasadami okrelonymi przez Radê Miasta Pruszcz Gdañski, odrêbn¹ uchwa³¹.
§4
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych przed przedstawieniem go Zarz¹dowi
Miasta podlega zaopiniowaniu przez radnych danego
okrêgu, w którym znajduje siê punkt sprzeda¿y.
2. Warunkiem wydania zezwolenia jest pozytywna opinia co najmniej dwóch radnych.
§5
Zebrany materia³ przedstawiany jest do zaopiniowania przez Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski w celu wydania
opinii w formie postanowienia.
§6
Przedsiêbiorca nie mo¿e otrzymaæ zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w lokalach, w których s¹
wiadczone us³ugi komputerowe lub internetowe.
§7
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê na okres  nie krótszy ni¿ 2 lata, natomiast ze
spo¿yciem na miejscu na okres  nie krótszy ni¿ 4 lata.
II. Zasady cofania zezwoleñ
§8
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Poz. 615
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Zezwolenie mo¿e zostaæ cofniête w przypadku:
nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych w ustawie, a w szczególnoci sprzeda¿y
alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym,
powtarzaj¹cego siê, w miejscu sprzeda¿y lub najbli¿szej okolicy, zak³ócania porz¹dku publicznego w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów,
wprowadzania do sprzeda¿y napojów alkoholowych
pochodz¹cych z nielegalnych róde³,
nieprzestrzegania warunków okrelonych w zezwoleniu,
przedstawienia fa³szywych danych w owiadczeniu, o
którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
pope³nienia przestêpstwa w celu osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej przez osobê odpowiedzialn¹ za dzia³alnoæ
przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie,
orzeczenia wobec przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ albo wobec osoby odpowiedzialnej za dzia³alnoæ przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie zakazu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej objêtej zezwoleniem.

§9
Przed wydaniem decyzji o cofniêciu zezwolenia, w przypadkach, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2 zasiêga siê opinii Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
III. Kontrola przedsiêbiorców
prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych
§ 10
Kontroli mog¹ podlegaæ wszyscy przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem
sprzeda¿y.
§ 11
Kontrolê przeprowadzaj¹:
1) upowa¿nieni przez Burmistrza pracownicy Urzêdu Miasta,
2) cz³onkowie Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wspólnie z przedstawicielem Policji, w zakresie:
a) przestrzegania porz¹dku publicznego wokó³ miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych,
b) przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania
napojów alkoholowych,
c) przestrzegania ustawowego zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzewym.
§ 12
Zakres kontroli obejmuje:
1) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem (zezwoleniami),
2) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
3) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów
alkoholowych okrelonych przez Radê Miasta
§ 13
Kontrole punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych,
których zakres okrelono w § 14, przeprowadzone s¹ co
najmniej przez dwie osoby, bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego.
§ 14
Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
1) wstêpu na teren nieruchomoci gdzie prowadzona
jest sprzeda¿ napojów alkoholowych, w takich
dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona ta dzia³alnoæ,
2) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz okazania zezwoleñ.
§ 15
Czynnoci kontrolnych w przypadkach, o których
mowa w § 14 dokonuje siê w obecnoci kontrolowanego
lub osoby zastêpuj¹cej kontrolowanego.
§ 16
Kontrolowany przedsiêbiorca obowi¹zany jest zapewniæ warunki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia
kontroli.
§ 17
Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³, któ-
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ry wraz z wnioskami przekazuje siê do Burmistrza Miasta
wydaj¹cego zezwolenia.
§ 18
Na podstawie wyników kontroli, Burmistrz Miasta wydaj¹cy zezwolenia wzywa przedsiêbiorcê do usuniêcia
stwierdzonych uchybieñ w wyznaczonym terminie, o ile
nie s¹ one podstaw¹ do cofniêcia zezwolenia, lub wszczyna postêpowanie o cofniêciu zezwolenia.
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UCHWA£A Nr XXVII/182/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej
z agroturystyk¹ oraz zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, na dz. nr 431/1 we wsi Rychnowy  gm. Cz³uchów.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz.
136; z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 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
Gminy uchwala, co nastêpuje:
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2) zabudowy mieszkaniowej z us³ugami  MN, U,
3) dróg dojazdowych  KD,
4) wód otwartych  W,
5) zieleni niskiej  ZN,
6) lasu  LS,
7) przepompowni cieków  NO.
2. Teren komunikacji przeznaczony jest do realizacji lokalnych celów publicznych.
3. Teren objêty planem stanowi w³asnoæ prywatn¹.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego  okrelony
w § 1  sporz¹dzony w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Za obowi¹zuj¹ce ustalenia rysunku planu przyjmuje siê
nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granicê obszaru objêtego opracowaniem planu, równoznaczn¹ z granic¹ obowi¹zywania uchwa³y,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym sposobie
u¿ytkowania  cile okrelone,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) funkcje terenów podstawowe i dopuszczalne, okrelone przez poszczególne symbole planów.
§5

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale maj¹ na celu:
1) umo¿liwienie dzia³alnoci ró¿nym podmiotom inwestycyjnym, przy zminimalizowaniu wzajemnych konfliktów,
2) ochronê interesów publicznych, realizacjê infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Niniejsza uchwa³a ustanawia na obszarach objêtych
planami, obowi¹zuj¹ce przepisy gminne w zakresie
funkcji i sposobu zagospodarowania terenów, wraz z
nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z
zastosowaniem wymaganych ustaw szczególnych i
przepisów wykonawczych.

§2

§6

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z agroturystyk¹ oraz zabudowy mieszkaniowej z us³ugami na dz. nr
431/1 we wsi Rychnowy  gm. Cz³uchów  w zakresie
okrelonym przez dalsze przepisy uchwa³y oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym jest mowa w § 1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na aktualnej mapie syt.-wys.,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ dominuj¹ce przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ dodatkow¹ lub uzupe³niaj¹c¹ funkcjê w stosunku do podstawowej.
§3
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
1) zabudowy siedliskowej z us³ugami agroturystycznymi  MR, UT,

Uchwala siê warunki zabudowy i zagospodarowania
terenów, okrelonych w § 1:
1) funkcje podstawowe okrelone s¹ w ustaleniach
szczegó³owych w rozdziale 2,
2) za funkcjê us³ugow¹ nale¿y przyj¹æ us³ugi nieuci¹¿liwe, które nie mog¹ powodowaæ sta³ych lub okresowych uci¹¿liwoci dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczeñ
gazowych i py³owych oraz ponadnormatywnego
ha³asu, a dopuszczalny zasiêg uci¹¿liwoci dla lokalizowanych us³ug winien byæ ograniczony do granic
terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
3) wprowadza siê obowi¹zek projektowania i wykonania wejæ i wjazdów na ka¿d¹ posesjê bez barier architektonicznych,
4) obowi¹zek utrzymania istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ terenu,
na którym s¹ zlokalizowane, z zapewnieniem awaryjnego do nich dostêpu lub koniecznoci¹ modernizacji,
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5) nowe sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y prowadziæ w drodze wyznaczonej liniami rozgraniczaj¹cymi  jako podziemne,
6) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
7) w celu ochrony przeciwpo¿arowej, nale¿y wykonaæ
techniczne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce  zgodnie z
przepisami szczególnymi,
8) odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej po
jej zrealizowaniu,
9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na poszczególnych dzia³kach, z uwzglêdnieniem ukszta³towania terenu i dzia³ek s¹siednich,
10) zasilanie w energiê elektryczn¹, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów,
11) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb obrony cywilnej,
12) na ka¿dej dzia³ce nale¿y wyznaczyæ estetycznie urz¹dzone miejsca do gromadzenia odpadów sta³ych, z
mo¿liwoci¹ ³atwego ich wywozu na teren sk³adowania i utylizacji,
13) przed przyst¹pieniem do budowy obiektów kubaturowych, nale¿y ka¿dorazowo wykonaæ badanie techniczne pod³o¿a, celem okrelenia warunków gruntowo-wodnych,
14) w celu zachowania ³adu przestrzennego oraz koloru
kszta³tuj¹cego przestrzeñ nale¿y stosowaæ jednolite
kolorystyczne pokrycia dachowe (w kolorze dachówki,
br¹zowe, szare, zielone) w obrêbie poszczególnych
terenów, oznaczonych symbolami planu,
15) ustala siê dla ca³ego terenu maksymaln¹ wysokoæ
budynków mieszkalnych do 10,0 m, przy nieprzekraczalnej wysokoci posadowienia parteru do 0,6 m nad
poziomem terenu,
16) projekty architektoniczne obiektów budowlanych winny nawi¹zywaæ do tradycji budownictwa regionalnego,
17) wprowadza siê obowi¹zek zachowania na dzia³kach
min. 50% powierzchni biologicznie czynnej, z przeznaczeniem do nasadzenia rolinnoci w formie
drzew, krzewów i trawników, z mo¿liwoci¹ realizacji
cie¿ek o nawierzchni przepuszczalnej,
18) zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿
dróg i granic funkcji,
19) zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿
dróg dojazdowych.
20) nale¿y stosowaæ niskoemisyjne ród³a ogrzewania,
21) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekt archeologiczny  nale¿y powiadomiæ o tym
fakcie S³u¿bê Ochrony Zabytków,
22) bezporednie s¹siedztwo Zaborskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Parku Narodowego Bory Tucholskie, obliguje wszystkich inwestorów do przestrzegania zasad szczególnej ochrony rodowiska przyrodniczego.
Rozdzia³ 2
Zasady podzia³u i zagospodarowania terenów
§7
1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu okrelonego w § 1 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1:
1) 1 MR, UT  teren zabudowy siedliskowej z us³ugami
agroturystycznymi, dla którego ustala siê:
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a) podzia³ terenu na piêæ dzia³ek,
b) wielkoæ dzia³ek od 1,90 ha do 3,25 ha, do ucilenia przy pomiarach geodezyjnych,
c) funkcja podstawowa  zabudowa siedliskowa,
funkcja uzupe³niaj¹ca  us³ugi agroturystyczne,
d) realizacja wy³¹cznie zabudowy siedliskowej, z pominiêciem funkcji us³ugowej, nie rodzi sprzecznoci
z ustaleniami niniejszej uchwa³y,
e) budynki mieszkalne parterowe, z poddaszem mieszkalno-u¿ytkowym, obiekty s³u¿¹ce obs³udze wypoczynku winny byæ pod wzglêdem architektury spójne z obiektami mieszkalnymi, zaleca siê stosowanie
elementów i detali z budownictwa regionalnego,
f) zakaz lokalizacji tymczasowej, drewnianej zabudowy,
g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu po³aci
dachowych 45o, z tolerancj¹ 10o,
h) lokalizowanie budynków z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, w uk³adzie pozwalaj¹cym na mo¿liwie szerokie powi¹zanie widokowe i
przyrodnicze terenu, z otaczaj¹c¹ zieleni¹,
i) teren wy³¹czony z zainwestowania nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹, w po³¹czeniu z elementami architektury ogrodowej,
j) ogrodzenia nale¿y projektowaæ i realizowaæ jako a¿urowe, zapewniaj¹ce widokow¹ i kompozycyjn¹ minimalizacjê ujemnych skutków wygradzania przestrzeni.
2) 2 MN, U  teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
nieuci¹¿liwymi, dla którego ustala siê:
a) podzia³ terenu na 12 dzia³ek, do ucilenia przy pomiarach geodezyjnych,
b) wielkoæ od 0,22 ha do 0,30 ha,
c) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
d) funkcja dopuszczalna  nieuci¹¿liwe us³ugi, wbudowane w budynkach mieszkalnych, które mog¹ byæ
wiadczone w warunkach odpowiadaj¹cych wymaganiom techniczno-budowlanym, stawianym pomieszczeniom mieszkalnym,
e) zakaz lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
f) odst¹pienie od realizacji us³ug, nie rodzi sprzecznoci z ustaleniami niniejszej uchwa³y,
g) dopuszcza siê ³¹czenie 2-3 dzia³ek, z zachowaniem
przepisów uchwa³y,
h) budynki mieszkalne parterowe, z poddaszem mieszkalno-u¿ytkowym, funkcje us³ugowe i gara¿e realizowane w jednym obiekcie,
i) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci
dachowych 45o, z tolerancj¹ do 10o,
j) wprowadza siê obowi¹zek zastosowania jednolitego koloru pokryæ dachowych i jasnych elewacji budynków, poniewa¿ kolor stanowi wa¿ny element
kompozycji przestrzennej,
k) lokalizacja budynków z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wykorzystaniem walorów krajobrazowych terenu,
l) pod zieleñ ozdobn¹ wraz z elementami architektury
ogrodowej, nale¿y przeznaczyæ maksymaln¹ powierzchniê dzia³ki,
m) zakaz wprowadzania ogrodzeñ pe³nych, zaleca siê
stosowanie a¿urowych, wzgl. ¿ywop³otów.
3) 3 KD  teren komunikacji publicznej, dla którego ustala
siê:
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a) droga dojazdowa o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, zakoñczona placem do zawracania,
b) szerokoæ jezdni 6,0 m, docelowo chodnik od strony terenu 2 MN,U,
c) budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cych prac
niwelacyjnych.
4) KD  teren komunikacji publicznej, dla którego ustala siê:
a) wydziela siê pas szerokoci 2,0 m na docelowe
poszerzenie istniej¹cej drogi do szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m.
5) 5 W  teren wód otwartych, dla którego ustala siê:
a) istniej¹cy zbiornik wodny do zachowania, stanowi¹cy ostojê drobnego ptactwa wodnego,
b) wprowadza siê obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ brzegów zbiornika, w sposób podnosz¹cy
estetykê dzia³ki.
6) 6 ZN, 8 ZN  tereny zieleni niskiej, dla którego ustala siê:
a) tereny nieu¿ytków, stanowi¹cych integraln¹ czêæ
dzia³ek, na których siê znajduj¹,
b) obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹,
dopuszcza siê utworzenie sztucznych zbiorników
wodnych, podnosz¹cych walory krajobrazowe i
tworz¹cych mikroklimat.
7) 7 W  teren oczka wodnego, dla którego ustala siê
obowi¹zek jego zachowania w stanie naturalnym.
8) 9 LS, 10 LS  tereny lasów, dla którego ustala siê:
a) adaptacja terenów lasów  wchodz¹cych w dzia³ki  które stanowi¹ przed³u¿enie przylegaj¹cych
kompleksów lenych,
b) wprowadza siê zakaz wycinki lasu,
c) dopuszcza siê powiêkszenie terenów lenych, w
formie strefy biologicznie czynnej, zieleni urz¹dzonej.
9) 11 NO  teren przepompowni cieków, dla którego
ustala siê:
a) wielkoæ terenu ca 0,04 ha, do ucilenia w projekcie technicznym,
b) obowi¹zek ogrodzenia i zabezpieczenia terenu
oraz wprowadzenia zieleni izolacyjnej.
2. Ustala siê zasady realizacji infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej we wsi Charzykowy (gmina Chojnice) na warunkach gestora, zgodnie z ustaleniami
szczegó³owymi zawartymi w opracowaniu bran¿owym,
2) w zakresie odprowadzenia cieków do istniej¹cej
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni cieków gminnej
Spó³ki Wodnej Charzykowy (gmina Chojnice) poprzez lokaln¹ przepompowniê cieków, zlokalizowan¹ na terenie objêtym planem, zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi zawartymi w opracowaniu bran¿owym; system odprowadzania cieków w uzgodnieniu z gestorem sieci,
3) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹ liniami niskiego napiêcia z projektowanej stacji transformatorowej s³upowej, lokalizacja stacji na terenie opracowania planu przy drodze oznaczonej symbolem
3 KD.
3. Uchwala siê stawkê procentow¹ w wysokoci 15%
wzrostu wartoci nieruchomoci, w przypadku zbycia
dzia³ki.
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Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
z pón. zm.), przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, dokonuje siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  obejmuj¹ce 14,48 ha gruntów
ornych klasy VI pochodzenia mineralnego.
§9
1. W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cz³uchów, uchwalonego
uchwa³¹ Nr IV/28/94 Rady Gminy Cz³uchów z dnia 2
grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³up. z 1994 r. Nr 42, poz.
229 z pón. zm.)
2. Wprowadza siê zmiany porz¹dkowe w rysunku i tekcie w/w planu, które obowi¹zuj¹ do czasu utraty wa¿noci tego planu, polegaj¹ce na:
1) wrysowaniu granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rysunku
planu gminy, wraz z przypisanymi symbolami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
2) wprowadzeniu do tekstu w/w planu symboli: MR,UT
 MN,U wraz z zapisem: teren objêty ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXVII/182/01 Rady
Gminy w Cz³uchowie z dnia 28 grudnia 2001 r.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Cz³uchowie.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XXVII/183/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z us³ugami we wsi Nie¿ywiêæ  gm. Cz³uchów.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz.
136; z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 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
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
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we wsi Nie¿ywiêæ  gm. Cz³uchów  w zakresie okrelonym przez dalsze przepisy uchwa³y oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planów,
o których jest mowa w § 1 uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na aktualnej mapie syt.-wys.,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ dominuj¹ce przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ dodatkow¹ lub uzupe³niaj¹c¹ funkcjê w stosunku do podstawowej.
§3
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
1) zabudowy mieszkaniowej z us³ugami  MN,U,
2) us³ug  U,
3) dróg dojazdowych  KD,
4) wód otwartych  W,
5) zieleni niskiej  ZN,
6) lasu  LS.
2. Teren komunikacji przeznaczony jest do realizacji lokalnych celów publicznych.
3. Teren objêty planem stanowi w³asnoæ prywatn¹.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego  okrelony
w § 1  sporz¹dzony w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Za obowi¹zuj¹ce ustalenia rysunku planu przyjmuje siê
nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granicê obszaru objêtego opracowaniem planu, równoznaczn¹ z granic¹ obowi¹zywania uchwa³y,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym sposobie
u¿ytkowania  cile okrelone,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) funkcje terenów podstawowe i dopuszczalne, okrelone przez poszczególne symbole planów.
§5
1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale maj¹ na celu:
1) umo¿liwienie dzia³alnoci ró¿nym podmiotom inwestycyjnym, przy zminimalizowaniu wzajemnych konfliktów,
2) ochronê interesów publicznych, realizacjê infrastruktury technicznej i komunikacji.

2. Niniejsza uchwa³a ustanawia na obszarach objêtych
planami, obowi¹zuj¹ce przepisy gminne w zakresie
funkcji i sposobu zagospodarowania terenów, wraz z
nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z
zastosowaniem wymaganych ustaw szczególnych i
przepisów wykonawczych.
§6
Uchwala siê warunki zabudowy i zagospodarowania
terenów, okrelonych w § 1:
1) funkcje podstawowe okrelone s¹ w ustaleniach
szczegó³owych w rozdziale 2,
2) za funkcjê us³ugow¹ nale¿y przyj¹æ us³ugi nieuci¹¿liwe, które nie mog¹ powodowaæ sta³ych lub okresowych uci¹¿liwoci dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczeñ
gazowych i py³owych oraz ponadnormatywnego
ha³asu, a dopuszczalny zasiêg uci¹¿liwoci dla lokalizowanych us³ug winien byæ ograniczony do
granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, winny byæ wyposa¿one w rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami,
3) wprowadza siê obowi¹zek projektowania i wykonania wejæ i wjazdów na ka¿d¹ posesjê bez barier
architektonicznych,
4) obowi¹zek utrzymania istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ terenu,
na którym s¹ zlokalizowane, z zapewnieniem awaryjnego do nich dostêpu lub koniecznoci¹ ich modernizacji,
5) nowe sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
nale¿y prowadziæ w drogach, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi  jako podziemne,
6) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej, na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
7) w celu ochrony przeciwpo¿arowej, nale¿y wykonaæ techniczne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce  zgodnie z przepisami szczególnymi,
8) odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej
po jej zrealizowaniu,
9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na poszczególnych dzia³kach, z uwzglêdnieniem ukszta³towania terenu i dzia³ek s¹siednich,
10) zasilanie w energiê elektryczn¹, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów,
11) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
12) na ka¿dej dzia³ce nale¿y wyznaczyæ estetycznie
urz¹dzone miejsca do gromadzenia odpadów sta³ych, z mo¿liwoci¹ ³atwego ich wywozu na teren
sk³adowania i utylizacji,
13) przed przyst¹pieniem do budowy obiektów kubaturowych, nale¿y ka¿dorazowo wykonaæ badanie
techniczne pod³o¿a, celem okrelenia warunków
gruntowo-wodnych,
14) w celu zachowania ³adu przestrzennego oraz koloru kszta³tuj¹cego przestrzeñ, nale¿y stosowaæ jednolite kolorystycznie pokrycia dachowe (w kolorze
dachówki, br¹zowe, szare, zielone) w obrêbie poszczególnych terenów, oznaczonych symbolami
planu,
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15) ustala siê dla ca³ego terenu maksymaln¹ wysokoæ
budynków mieszkalnych do 10,0 m, przy nieprzekraczalnej wysokoci posadowienia parteru do 0,6 m nad
poziomem terenu,
16) projekty architektoniczne obiektów budowlanych winny nawi¹zywaæ do tradycji budownictwa regionalnego,
17) wprowadza siê obowi¹zek zachowania na dzia³kach
min. 50% powierzchni biologicznie czynnej, z przeznaczeniem do nasadzenia rolinnoci w formie
drzew, krzewów i trawników, z mo¿liwoci¹ realizacji
cie¿ek o nawierzchni przepuszczalnej,
18) zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿
dróg i granic funkcji,
19) zakaz wprowadzania pe³nych ogrodzeñ, wygradzaj¹cych przestrzeñ, zaleca siê stosowanie ogrodzeñ a¿urowych, harmonizuj¹cych z architektur¹ budynków,
20) na ka¿dej dzia³ce nale¿y wydzieliæ miejsca postojowe
dla samochodów osobowych, w iloci zabezpieczaj¹cej potrzeby danych funkcji,
21) nale¿y stosowaæ niskoemisyjne ród³a ogrzewania,
22) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekt archeologiczny  nale¿y powiadomiæ o tym
fakcie S³u¿bê Ochrony Zabytków.
Rozdzia³ 2
Zasady podzia³u i zagospodarowania terenów
§7
1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu okrelonego w § 1 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1:
1) 1 U  teren us³ug nieuci¹¿liwych, dla którego ustala
siê:
a) funkcja podstawowa  us³ugi nieuci¹¿liwe typu:
handel, ma³a gastronomia lub inne,
b) uzupe³niaj¹ca  funkcja mieszkaniowa dla w³aciciela obiektu,
c) lokalizacja budynku z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, mo¿liwa po zrealizowaniu
dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 14
KD i 15 KD,
d) budynek parterowy, z poddaszem mieszkalnou¿ytkowym, dach wielospadowy, o nachyleniu
po³aci dachowych 45o, z tolerancj¹ do 10o,
e) funkcjê us³ugow¹ i gara¿ nale¿y wkomponowaæ
w bry³ê budynku,
f) miejsca postojowe dla obs³ugi funkcji us³ugowej,
nale¿y wykonaæ na dzia³ce, zakaz parkowania w
obrêbie terenów publicznych  dróg dojazdowych,
g) zaleca siê wprowadzenie w stopniu maksymalnym
zieleni urz¹dzonej.
2) 2 MN, U  teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi, dla którego ustala siê:
a) podzia³ terenu na 8 dzia³ek, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek, z zachowaniem przepisów niniejszej
uchwa³y,
b) rednia wielkoæ dzia³ek ca 1250 m2,
c) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
d) funkcja uzupe³niaj¹ca  us³ugi nieuci¹¿liwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, które mog¹
byæ wiadczone w warunkach odpowiadaj¹cych
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wymaganiom techniczno-budowlanym, stawianym
pomieszczeniom mieszkalnym,
e) realizacja zabudowy mieszkaniowej bez us³ug, nie
rodzi sprzecznoci z ustaleniami uchwa³y,
f) budynki parterowe, z poddaszem mieszkalno-u¿ytkowym, gara¿e i ewentualne us³ugi lokalizowane w
jednym obiekcie,
g) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci
dachowych 45°, z tolerancja do 10°,
h) wprowadza siê obowi¹zek ustalenia i przestrzegania jednolitego kolorytu pokryæ dachowych na
wszystkich obiektach,
i) zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, sytuowanie budynków z uwzglêdnieniem ukszta³towania terenu,
j) nale¿y zachowaæ maksymaln¹ powierzchnie dzia³ki
pod zieleñ ozdobn¹.
3) 3 MN, U  teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
dla którego ustala siê:
a) podzia³ terenu na 15 dzia³ek,
b) wielkoæ dzia³ek od 950 m2 do 1840 m2  do ucilenia przy podzia³ach geodezyjnych,
c) funkcja podstawowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
d) funkcja uzupe³niaj¹ca  us³ugi nieuci¹¿liwe, w tym
wczasowo-wypoczynkowe, wbudowane w budynkach mieszkalnych,
e) gara¿e i pomieszczenia gospodarcze ³¹czone w bryle budynku,
f) dopuszcza siê ³¹czenie 2-3 dzia³ek, pod warunkiem
przestrzegania przepisów niniejszej uchwa³y,
g) budynki mieszkalne parterowe, z poddaszem mieszkalno-u¿ytkowym, dachy wielospadowe o nachyleniu po³aci dachowych 45o, z tolerancj¹ 10o, obowi¹zek zachowania jednorodnoci w kolorystyce dachów na ca³ym terenie,
h) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
i) pod zieleñ ozdobn¹ nale¿y przeznaczyæ jak najwiêksz¹ powierzchniê dzia³ki, wskazane s¹ elementy architektury ogrodowej.
4) 4 MN,U  teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
dla którego ustala siê:
a) podzia³ terenu na 18 dzia³ek,
b) wielkoæ dzia³ek od 675 m2 do 2500 m2, których poszczególne powierzchnie ucil¹ pomiary geodezyjne,
c) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupe³niona funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych, wiadczone w warunkach odpowiadaj¹cych
wymaganiom techniczno-budowlanym, jak w pomieszczeniach mieszkalnych; dopuszcza siê us³ugi
wczasowo-wypoczynkowe,
d) budynki mieszkalne parterowe, poddasze mieszkalno-u¿ytkowe, dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci dachowych 45o, z tolerancj¹ do 10o,
e) wprowadza siê obowi¹zek zastosowania jednolitego koloru pokryæ dachowych, stanowi¹cych wa¿ny
element kompozycji przestrzennej,
f) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
g) obowi¹zek przeznaczenia maksymalnie du¿ej powierzchni ekologicznie czynnej, z elementami architektury ogrodowej,
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5)

6)

7)

8)
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h) istniej¹ca na dzia³ce  oznaczonej geodezyjnym numerem 130/5  zabudowa, mo¿e podlegaæ przebudowie, rozbudowie lub modernizacji, na warunkach
okrelonych przepisami niniejszej uchwa³y
5 U  teren us³ug, dla którego ustala siê:
a) funkcja podstawowa  us³ugi nieuci¹¿liwe, o charakterze podstawowym, wiadczone na potrzeby
mieszkañców osiedla; dopuszcza siê pomieszczenie mieszkalne, w³aciciela obiektu,
b) budynek parterowy, z poddaszem mieszkalno-u¿ytkowym, dach wysoki, wielospadowy, o nachyleniu
po³aci dachowych 45° z tolerancj¹ do 10°,
c) lokalizacja budynku z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, obs³uga komunikacyjna wy³¹cznie z drogi oznaczonej symbolem 19 KD,
d) miejsca postojowe na dzia³ce, zabezpieczaj¹ce potrzeby i profil us³ug.
6 MN,U  teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
dla którego ustala siê:
a) podzia³ terenu na 13 dzia³ek,
b) wielkoæ dzia³ek od 1140 m2 do 2325 m2, do ucilenia w podzia³ach geodezyjnych,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowi
funkcjê podstawow¹, uzupe³niaj¹c¹  nieuci¹¿liwe
us³ugi, wbudowane, wzgl. po³¹czone z budynkiem
mieszkalnym, gara¿e  wbudowane,
d) obiekty mieszkalne parterowe, poddasze mieszkalno-u¿ytkowe, dachy wielospadowe, z nachyleniem
po³aci dachowych 45°, z tolerancj¹ do 10°, z obowi¹zkiem utrzymania jednolitego koloru pokryæ dachowych na ca³ym terenie,
e) lokalizacja budynków z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, w uk³adzie pozwalaj¹cym na
mo¿liwie szerokie powi¹zania widokowe, z maksymaln¹ powierzchni¹ dzia³ek ekologicznie czynn¹,
stanowi¹c¹ zieleñ ozdobn¹.
7 W,ZN  teren wody z zieleni¹ urz¹dzon¹, dla którego
ustala siê:
a) integraln¹ przynale¿noæ do dzia³ek, na których wystêpuje, z obowi¹zkiem wspólnego zagospodarowania w charakterze oczka wodnego i stosown¹ rolinnoci¹,
b) obowi¹zek utrzymania rodzaju zagospodarowania,
z uwagi na walory krajobrazowe i mikroklimat.
8 MN,UTL  teren zabudowy mieszkaniowej i letniskowej, dla którego ustala siê:
a) podzia³ terenu na 15 dzia³ek,
b) wielkoæ dzia³ek od 1440 m2 do 5670 m2, sprecyzowana po pomiarach geodezyjnych,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stanowi
funkcjê podstawow¹, dopuszcza siê zabudowê letniskow¹, jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹,
d) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów drewnianych, pe³ni¹cych rolê zabudowy letniskowej,
e) obiekty mieszkalne i letniskowe parterowe lokalizowane z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, z poddaszem mieszkalno-u¿ytkowym, dachy
wielospadowe, z nachyleniem po³aci dachowych 45o
i tolerancj¹ do 10o, pomieszczenia gospodarcze i
gara¿e  wbudowane,
f) wprowadza siê obowi¹zek stosowania jednolitego
koloru pokryæ dachowych na budynkach mieszkalnych i letniskowych,

9)
10)

11)

12)
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g) pomieszczenia gospodarcze i gara¿e  wbudowane, w obu typach zabudowy,
h) walory krajobrazowe terenu winny obligowaæ inwestorów do dba³oci w zagospodarowaniu terenu zieleni¹, wraz z elementami architektury ogrodowej, wkomponowanej w naturalne ukszta³towanie terenu.
9 LS  teren lasu, stanowi¹cy integraln¹ czêæ dzia³ki,
z obowi¹zkiem jego zachowania, zakaz wyrêbu.
10 MN,U  teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
dla którego ustala siê:
a) podzia³ terenu na 33 dzia³ki,
b) wielkoæ dzia³ek od 1135 m2 do 6325 m2, do ucilenia w pomiarach geodezyjnych,
c) funkcja podstawowa terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z dopuszczeniem zabudowy
rezydencjalnej na du¿ych dzia³kach,
d) funkcja uzupe³niaj¹ca  us³ugi nieuci¹¿liwe, wiadczone w warunkach odpowiadaj¹cych wymaganiom techniczno-budowlanym, jak w pomieszczeniach mieszkalnych; dopuszcza siê wiadczenie
us³ug wczasowo-wypoczynkowych,
e) rezygnacja z funkcji us³ugowej, nie rodzi sprzecznoci z ustaleniami niniejszej uchwa³y,
f) budynki mieszkalne parterowe, poddasze mieszkalno-u¿ytkowe, dachy wielospadowe, o nachyleniu po³aci dachowych 45o, z tolerancj¹ do 10o, gara¿e wbudowane,
g) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wykorzystaniem ukszta³towania terenu i powi¹zañ widokowych,
h) tworzenie terenów zieleni na dzia³kach w oparciu
o elementy naturalne (rzeba, woda, rolinnoæ),
w po³¹czeniu z elementami ma³ej architektury,
i) wprowadza siê obowi¹zek utrzymania jednorodnoci kolorystycznej pokryæ dachowych, stanowi¹cej
wa¿ny element kompozycji przestrzennej.
11 W,ZN; 12 W,ZN  teren wód z zieleni¹ urz¹dzon¹,
dla którego ustala siê:
a) integraln¹ przynale¿noæ do dzia³ek, na których wystêpuj¹,
b) obowi¹zek wspólnego zagospodarowania terenu
w formie oczek wodnych z odpowiedni¹ na obrze¿ach rolinnoci¹,
c) zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
i mikroklimatu.
13 MR,UTL  teren zabudowy siedliskowej z us³ugami agroturystycznymi, dla którego ustala siê:
a) wielkoæ terenu ca 18020 m2, z postulowanym podzia³em  zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza siê odst¹pienie od us³ug agroturystycznych, z zachowaniem funkcji podstawowej oraz
przepisów niniejszej uchwa³y,
c) lokalizacja jednego lub kilku obiektów budowlanych, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy i wykorzystaniem ukszta³towania terenu,
d) budynki parterowe, z poddaszem mieszkalno-u¿ytkowym, gara¿e wbudowane, dachy wielospadowe
o nachyleniu po³aci dachowych 45o, z tolerancj¹
do 10o,
e) ekspozycja terenu obliguje do wyj¹tkowej dba³oci w zagospodarowaniu zieleni¹, stosownie do
funkcji podstawowej i uzupe³niaj¹cej.
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13) 14 KD, 15 KD  teren komunikacji, dla którego ustala
siê:
a) drogi dojazdowe o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m, szerokoæ jezdni 5,0 m,
chodniki obustronne, na odcinku lasu chodnik
po zach. stronie drogi,
b) pó³nocny odcinek obu dróg wymaga przebudowy i w³¹czenia siê w projektowany odcinek zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212, zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora w/w drogi,
c) na odcinku rodkowym drogi 15 KD nale¿y wykonaæ niwelacjê terenu oraz zabezpieczenie poboczy drogi,
14) 16 KD, 18 KD, 19 KD, 21 KD, 24 KD, 25 KD, 26 KD 
tereny dróg dojazdowych o szerokociach w liniach
rozgraniczaj¹cych 10,0 m, szerokoæ jezdni 5,0 m,
docelowo chodniki obustronne,
15) 17 KD, 22 KD, 23 KD, 29 KD  teren dróg dojazdowych o szerokociach w liniach rozgraniczaj¹cych
8,0 m, szerokoæ jezdni 5,0 m, docelowo chodniki
obustronne,
16) 20 KD  teren drogi o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m, stanowi¹cej wjazd na jedn¹ dzia³kê.
17) 27 KD, 28 KD  teren drogi dojazdowej, z poszerzeniem o 3,0 m do szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m, szerokoæ jezdni 5,0 m, chodnik jednostronny od terenów zabudowy mieszkaniowej.
2. Ustala siê zasady realizacji infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê  z istniej¹cej sieci
we wsi Charzykowy, gmina Chojnice, na warunkach
gestora, zgodnie z opracowaniem bran¿owym,
2) w zakresie odprowadzenia cieków  do istniej¹cej
sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Charzykowy, poprzez wybudowan¹ sieæ i przepompowniê cieków,
na warunkach okrelonych przez gestora sieci, zgodnie z opracowaniem bran¿owym,
3) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹  zasilanie liniami niskiego napiêcia z projektowanych
dwóch stacji transformatorowych s³upowych; przebieg linii i lokalizacja stacji  zgodnie z opracowaniem bran¿owym.
3. Uchwala siê stawkê procentow¹ w wysokoci 15%
wzrostu wartoci nieruchomoci, w przypadku zbycia
dzia³ki.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8
Zgodnie z art. 7 ust. 1, w zwi¹zku z ust. 2, ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.), przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, dokonuje siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹ce 7,32 ha pochodzenia mineralnego.
§9
1. W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cz³uchów, uchwalonego
uchwa³¹ Nr IV/28/94 Rady Gminy Cz³uchów z dnia 2
grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³up. z 1994 r. Nr 42, poz.
229 z pón. zm.).
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2. Wprowadza siê zmiany porz¹dkowe w rysunku i tekcie w/w planu, które obowi¹zuj¹ do czasu utraty wa¿noci tego planu, polegaj¹ce na:
1) wrysowaniu granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rysunku
planu gminy, wraz z przypisanymi symbolami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
2) wprowadzeniu do tekstu w/w planu symbolu: MN,U
wraz z zapisem: teren objêty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonego uchwa³¹ Nr XXVII/183/01 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 28 grudnia 2001 r.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Cz³uchowie.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XXXIV/242/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591), art. 109, 110, 112, 117, 118, 124, 126
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; zm. z 1999 r. Dz.U. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz.1255;
z 2000 r. Dz.U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz. 1315)
oraz zgodnie z art. 88h ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 31
stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska
(t.tj. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada
Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w
wysokoci 7.506.090,  z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr
1*.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1) dotacjê celow¹ na zadania z zakresu administracji
rz¹dowej w kwocie 992.035,  z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,
2) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 28.850,  z³.
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w
wysokoci 7.699.740,  z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
na kwotê 992.035,  z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.
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2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych
na kwotê 28.850,  z³,
3) wydatki maj¹tkowe na kwotê 711.810,  z³ zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 4*,
4) odpis dla Izb Rolniczych w wysokoci 7.024,  z³
§3
Uchwala siê przychody bud¿etu gminy w wysokoci
680.650,  z³ w tym:
1) kredyt d³ugoterminowy krajowy na realizacjê inwestycji gminnych na kwotê 680.650,  z³
§4
ród³em pokrycia deficytu w bud¿ecie jest: kredyt d³ugoterminowy krajowy na kwotê 680.650,  z³.
§5
Uchwala siê rozchody bud¿etu gminy na kwotê 487.000,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§6
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2002, 2003 i 2004 zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§8
Zatwierdza siê zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2002 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.

§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego gminy do wysokoci 200.000,  z³.
§ 14
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ w roku bud¿etowym 2002 do kwoty 400.000,  z³.
§ 15
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami.
§ 16
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
§ 17
Zarz¹d Gminy w terminie 21 dni od uchwalenia bud¿etu gminy wykona:
1) opracuje uk³ad wykonawczy bud¿etu gminy w szczegó³owoci: dzia³, rozdzia³, paragraf,
2) opracuje plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej,
3) Zarz¹d Gminy sporz¹dzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków w podziale na kwarta³y.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002 oraz podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

§9
Uchwala siê dotacje przedmiotowe dla zak³adu bud¿etowego Pomezania w wysokoci 154.200,  z³, szczegó³owy wykaz dotacji stanowi za³¹cznik Nr 9*.
§ 10
Uchwala siê dotacje podmiotowe dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w
wysokoci 236.900,  z³, w tym dla:
1) Przedszkola Niepublicznego Maluszek w Ryjewie
 45.000, z³,
2) Przedszkola Niepublicznego w Benowie  4.000, z³,
3) Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Benowie 
108.900, z³,
4) Sto³ówki przy Zespole szkó³ w Ryjewie  75.000, z³,
5) Samodzielnego Publicznego Orodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  2.000, z³,
6) Szpitale Prywatne KORVITA  Kozieg³owy  2.000, z³.
§ 11
Ustala siê plan finansowy dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami, które podlegaj¹ przekazaniu do bud¿etu pañstwa na 2002 rok  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§ 12
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 44.861,  z³, co
stanowi 0,59% wydatków bud¿etu gminy.
* Za³¹czników Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

619
UCHWA£A Nr XXXIII/296/01
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578 ze zmianami) oraz art. 5
ust. 5a i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106
poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998
r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz.
136, Nr 19, poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr
120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111 poz.
1194, Nr 144 poz. 1615), art. 1 pkt 4 lit b, art. 10 a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96; z 2000 r.
Nr 12 poz. 136, Nr 122 poz. 1312; z 2000 r. Nr 104 poz.
1104 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 147, poz. 1644), po
uzgodnieniu z Pomorskim Kuratorem Owiaty i po zasiêgniêciu opinii w³aciwych organów Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

§3

Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim przewidzianych do
funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Wejherowskiego.

§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXX/277/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 padziernika 2001 r. w sprawie
okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Wejherowie oraz w prasie lokalnej.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Gajewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIII/296/01
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim
I. Licea Ogolnokszta³c¹ce

Lp.

Nazwa szko³y
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Rumi
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Rumi
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Redzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Bojanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Bukowa 1
84-200 Wejherowo
Osiedla Kaszubskie
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
Wejherowo
ul. Dworcowa 5
Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-230 Rumia
ul. Starowiejska 4
84-232 Rumia
ul. Stoczniowców 6
84-240 Reda
ul. £¹kowa 36/38
Bojano
ul. Józefa Wybickiego 3

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Miasto Wejherowo
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Miasto Rumia
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski

2. Licea Profilowane

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa szko³y
I Liceum Profilowane
w Wejherowie
II Liceum Profilowane
w Wejherowie
III Liceum Profilowane
w Wejherowie
IV Liceum Profilowane
dla Nies³ysz¹cych
w Wejherowie
Liceum Profilowane
w Rumi
Liceum Profilowane
w Strzepczu

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 57
Strzepcz
ul. Derdowskiego 1

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
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3. Technika

Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa szko³y
Technikum nr 1
w Wejherowie
Technikum nr 2
w Wejherowie
Technikum nr 3
w Wejherowie
Technikum nr 4
dla Nies³ysz¹cych
w Wejherowie

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski

4. Zasadnicze Szko³y Zawodowe

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa szko³y
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1
w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 2
w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 3
w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 4
dla Nies³ysz¹cych w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 5
Specjalna w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Redzie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Rumi

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279
84-240 Reda
ul. Gdañska 33
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 57
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UCHWA£A Nr XLII/468/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê
mieszkalno  handlow¹ przy ulicy Grobelnej w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§1
Zmianê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkalno  handlow¹ przy ulicy Grobelnej w Chojnicach, uchwalonym
uchwa³¹ Nr XXIII/233/96 Rady Miejskiej w Chojnicach z
dnia 30 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z
dnia 6 grudnia 1996 r. Nr 61, poz. 236).
§2
W treci uchwa³y Nr XXIII/233/96 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 30 padziernika1996 r., o której mowa
w § 1, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 12 po symbolu 6 ZP skrela
siê symbol 7 KX;
2) w § 2 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:
8) 7 MW, UH  teren zabudowy mieszkalno  handlowej o wysokoci nie przekraczaj¹cej IV kondygnacji oraz nie przekraczaj¹cej wysokoci naj-

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski

wy¿szego istniej¹cego budynku na terenie 4 MW, UH.
Wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ 1330/8 wprowadza siê nakaz
pozostawienia ogólnodostêpnego przejcia pieszego
w poziomie parteru budynku szerokoci min. 3,0 m,
³¹cz¹cego ulicê Grobeln¹ z ci¹giem pieszo  jezdnym
9 KD, dostosowanego do korzystania z niego przez
osoby niepe³nosprawne na wózkach inwalidzkich. Dopuszcza siê zabudowê styczn¹ do granic terenu, z
uwzglêdnieniem w/w przejcia pieszego. Istniej¹cy
budynek gospodarczy przeznacza siê do rozbiórki. W
fazie projektowania i realizacji inwestycji nale¿y
uwzglêdniæ w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu. W projektowane zagospodarowanie terenu
nale¿y wkomponowaæ istniej¹ce urz¹dzenia elektroenergetyczne z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów i norm. Dla zasilania w energiê elektryczn¹ projektowanych obiektów konieczna jest budowa linii n.n.
z istniej¹cej stacji transformatorowej Grobelna.
3) w § 2 w ust. 2 skrela siê pkt 8.
§3
Na rysunku planu, bêd¹cym integraln¹ czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkalno  handlow¹ przy ulicy Grobelnej w Chojnicach planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIII/233/96 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 30 padziernika 1996 r, w granicach uchwalenia
zmiany obowi¹zuje rysunek zmiany planu, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4
Rysunek zmiany planu, jako za³¹cznik Nr 1, stanowi integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§5

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek krótkoterminowych maksymalnie do kwoty
300.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu bud¿etu.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ maksymalnie do kwoty 600.000 z³.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie:
 przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w dziale.

§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr XLVI/298/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497) oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie
10.049.880 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie 10.095.630
z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Ustala siê niedobór bud¿etowy w kwocie 45.750 z³.
ród³em pokrycia niedoboru jest kredyt bankowy.
4. Okrela siê przychody i rozchody zwi¹zane z niedoborem bud¿etowym zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
5. Ustala siê nak³ady inwestycyjne na kwotê 376.050 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
6. Ustala siê dochody i wydatki z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone gminom w kwocie 846.265 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
7. Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska oraz ich zestawienie, w tym:
a) przychody 85.500 z³
b) wydatki 215.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
8. Ustala siê wielkoæ dotacji w bud¿ecie na kwotê 91.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
9. Ustala siê rezerwy w bud¿ecie na kwotê 348.000 z³
w tym:
a) rezerwa ogólna w kwocie 100.000 z³,
b) rezerwy celowe wed³ug za³¹cznika Nr 2* 248.000 z³.
§2
1. Dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych okrela siê na kwotê 63.000 z³.
2. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
okrela siê na kwotê 72.000 z³.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak
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UCHWA£A Nr XLVI/299/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi z dnia 26
padziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê szczegó³owe zasady wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y okrelone w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Sposób przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami stanowi za³¹cznik Nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 622
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLVI/299/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 15 lutego 2002 r.
I. Zasady wydawania zezwoleñ
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych sk³adane s¹ w Urzêdzie
Gminy.
2. Wniosek winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
a) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, nazwê i siedzibê firmy,
b) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu gastronomicznego,
c) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych:
A  napoje alkoholowe o zwartoci do 4,5% alkoholu oraz piwo,
B  napoje alkoholowe o zawartoci powy¿ej 4,5%
do 18% alkoholu,
C  napoje alkoholowe o zawartoci powy¿ej 18%
alkoholu,
d) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych,
e) podpis osoby ubiegaj¹cej siê o zezwolenie.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub aktualny odpis w³aciwego rejestru,
b) tytu³ prawny do lokalu,
c) zgodê w³aciciela lub zarz¹dcy lokalu na sprzeda¿
napojów alkoholowych,
d) pozytywn¹ opiniê sanitarn¹  w przypadku zak³adu
gastronomicznego.
4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownik Urzêdu
Gminy przeprowadza wizjê we wspomnianym miejscu
sprzeda¿y, pod k¹tem zgodnoci usytuowania punktu
i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych przez Radê Gminy i sporz¹dza protokó³ z wizji.
W tym zakresie zobowi¹zany jest zasiêgn¹æ opinii Policji w zakresie zak³ócania porz¹dku publicznego na danym obszarze gminy.
5. Zebrany materia³ po zaopiniowaniu przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Zarz¹d Gminy jest zwracany Wójtowi celem wydania lub
odmowy wydania zezwolenia.
6. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê na okres nie krótszy ni¿ 2 lata, za zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje siê na okres
nie krótszy ni¿ 4 lata.
7. Zezwolenie /zezwolenia/ powinny byæ umieszczone w
miejscach sprzeda¿y napojów alkoholowych na widocznym miejscu.
8. Na odwrocie zezwolenia winno byæ umieszczone pouczenie uwzglêdniaj¹ce:
a) warunki obrotu napojami alkoholowymi okrelone
w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
b) zasady cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych okrelone w art. 18 ust. 6 pkt 1  5 ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) zasady wygasania zezwoleñ okrelone w art. 18
ust. 8 pkt 1-5 ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,

d) przepisy karne okrelone w art. 43, 431-45 ustawy o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
e) wysokoæ pierwszej op³aty za zezwolenie pobieranej
w dniu wydania zezwolenia oraz informacjê o nastêpnych op³atach wnoszonych do 31 stycznia ka¿dego
roku objêtym zezwoleniem. W/w op³ata jest wnoszona do kasy Urzêdu Gminy lub na konto gminy w ca³oci bez mo¿liwoci rozk³adania na raty.
Ia. Zasady wydawania zezwoleñ jednorazowych
w wietle art. 181 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
Wnioski o wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych na organizowanych imprezach na wolnym powietrzu powinny byæ
sk³adane do Urzêdu Gminy w terminie co najmniej 10 dni
przed dat¹ organizowanej imprezy.
Nie z³o¿enie wniosku w oznaczonym terminie skutkowaæ bêdzie odmownym za³atwieniem sprawy.
Wniosek ten winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
a) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy,
b) adres i miejsce organizowanej imprezy na której ma
byæ prowadzona sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych,
c) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych,
d) datê i godziny sprzeda¿y/podawania napojów alkoholowych,
e) datê i numer posiadanego zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y,
f) numer i datê wydania zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub aktualny odpis
w³aciwego rejestru dotycz¹cego spó³ek handlowych
g) podpis osoby ubiegaj¹cej siê o zezwolenie,
h) zgodê w³aciciela lub zarz¹dcy nieruchomoci, na której bêdzie usytuowany punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Dalsze procedury za³atwiania wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia s¹ takie same jak przy zezwoleniu sta³ym.
II. Zasady cofania zezwoleñ
1. Zezwolenia cofa siê, jeli zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 18 ust. 6 pkt 1  6 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i zosta³y
potwierdzone jednym z ni¿ej wymienionych dokumentów:
a) protokó³em Policji,
b) protokó³em kontroli dokonanej przez Urz¹d Gminy i
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
c) protokó³em w³aciwego organu kontroli pañstwowej np. Pañstwowej Inspekcji Handlowej, Urzêdu
Kontroli Skarbowej,
d) zeznaniami co najmniej 3 wiadków z³o¿onymi w postêpowaniu administracyjnym.
2. W postêpowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwolenia nale¿y uwzglêdniæ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) potwierdzenia dwukrotnego udokumentowania
powtarzaj¹cych siê przypadków nie przestrzegania

 1211 

Poz. 622, 623

przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, o których mowa w art. 13
i 15 oraz art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4.
3. Przed wydaniem decyzji o cofniêciu zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 1 i 2
ustawy o wychowaniu w trze¿woci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi, zasiêga siê opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Opinia tego organu kolegialnego ma postaæ postanowienia wydanego na podstawie art. 106 KPA. Postanowienie w tej sprawie podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
Komisji bior¹cy udzia³ w wydawaniu postanowienia.
Od postanowienia Komisji s³u¿y prawo wniesienia za¿elenia do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za porednictwem Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Gminy. Jeli strona siê nie odwo³a w terminie 7 dni
wówczas jest podejmowana jest decyzja w sprawie cofniêcia zezwolenia/zezwoleñ/. Wójt Gminy w wietle art.
10 ust. 1 KPA umo¿liwia stronie zapoznanie siê z ca³oci¹ zebranych dowodów w sprawie. Po podpisaniu
decyzji jest ona dorêczana stronie. Od decyzji cofaj¹cej zezwolenie stronie przys³uguje prawo odwo³ania
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLVI/299/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 15 lutego 2002 r.
Kontrola podmiotów gospodarczych
prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych
1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty gospodarcze
prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu jak i poza miejscem
sprzeda¿y.
2. Kontrolê przeprowadzaj¹ z zastrze¿eniem pkt 4:
a) upowa¿niony przez Wójta Gminy pracownik Urzêdu
Gminy,
b) cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
3. Zakres kontroli:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem (zezwoleniami),
b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w uchwa³ach Rady
Gminy.
4. Kontrole punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych,
których zakres okrelono w pkt 3 przeprowadzone s¹
co najmniej przez 2 osoby, bez uprzedniego powiadamiania kontrolowanego.
5. Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
a) wstêpu na teren nieruchomoci, obiektu, lokalu lub
ich czêci, gdzie prowadzona jest sprzeda¿ napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach w
jakich jest prowadzona dzia³alnoæ
b) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
6. Kontroli w przypadkach okrelonych w pkt 3 dokonuje
siê w obecnoci kontrolowanego, osoby zastêpuj¹cej
kontrolowanego lub osoby przez niego zatrudnionej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. Podmiot kontrolowany obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
8. Z przeprowadzonej kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³, który wraz z wnioskami niezw³ocznie przekazuje
do organu wydaj¹cego zezwolenie.
9. Na podstawie wyników kontroli, organ wydaj¹cy zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usuniêcia
stwierdzonych uchybieñ w wyznaczonym terminie, o
ile nie s¹ one podstaw¹ do cofniêcia zezwolenia lub
wszczyna postêpowanie o cofniêciu zezwolenia lub
podejmuje inne dzia³ania przewidziane prawem.
10. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wezwania do usuniêcia uchybieñ, przesy³a do organu wydaj¹cego zezwolenia informacjê o
wykonaniu zaleceñ.
11. Sprawozdanie z wykonania zaleceñ pokontrolnych
stanowi odrêbne zadanie kontrolne.
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UCHWA£A Nr XL/682/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXVIII/428/2001 z dnia
11 stycznia 2001 r. dotycz¹cej op³aty administracyjnej
za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31
zm.: Nr 101, poz. 444 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704,
z 1997r. Nr 5,poz.24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.770,
Nr 123, poz. 780 z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz.
954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 95, poz.
1041, Nr 105, poz.115 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 w zwi¹zku z art. 88a ust 4 ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr
114, poz. 119 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz.
679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W zwi¹zku z wejciem w ¿ycie z dniem 23 stycznia
2002 r. ustawowej op³aty sta³ej za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 100,- z³ oraz za zmianê
wpisu w wysokoci 50,- z³ celem nie pobierania dwa razy
op³at za te same czynnoci  Rada Miejska ustala, ¿e op³aty
administracyjne uchwalone Uchwa³¹ XXVIII/428/2001 z
dnia 11 stycznia 2001 r. s¹ nie nale¿ne od dnia 23 stycznia 2002 r.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w ¯ukowie Nr XXVIII/
428/2001 z dnia 11 stycznia 2001 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Gdañsk, dnia 4 kwietnia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/169-B/1178/8/2002/II/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000
r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11 lutego 2002 r.
Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190567430
o zmianê zatwierdzonej taryfy dla ciep³a ustalonej przez
to Przedsiêbiorstwo postanawiam zatwierdziæ dokonan¹
przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 15 maja 2001 r. Nr OGD-820/169-A/
13/2001/II/CW, która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/
27/169/U/1/98/AP zmienion¹ decyzjami z dnia 12 kwietnia 1999 Nr WCC/27A/169/U/1/99, z dnia 23 wrzenia
1999 r. Nr WCC/27B/169/W/3/99/RW, z dnia 7 kwietnia
2000 r. Nr WCC/27C/169/W/3/2000/ZJ, z dnia 13 sierpnia 2001 Nr WCC/27D/169/W/3/2001/ZJ, z dnia 12
padziernika 2001 r. Nr WCC/27E/169/W/2001/BK oraz z
dnia 28 marca 2002 r. Nr WCC/27F/169/W/OGD/2002/CW,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 1 wrzenia
1998 Nr PCC/27/169/U/1/98/AP, zmienion¹ decyzjami z
dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr PCC/27A/169/U/1/99, z dnia
29 sierpnia 2000 r. Nr PCC/27B/169/W/3/2000/RW oraz z
dnia 20 marca 2002 r. Nr PCC/27C/169/W/OGD/2002/CW,
 na obrót ciep³em z dnia 1 wrzenia 1998 r nr OCC/9/
169/U/1/98/AP, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 12 kwietnia
1999 r. Nr OCC/9A/169/U/1/99, z dnia 13 wrzenia 1999 r.
Nr OCC/9/S/169/U/3/99 oraz z dnia 29 sierpnia 2000 r.
Nr OCC/9B/169/W/3/2000/RW
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zwanego dalej Prezesem URE z dnia 15 maja 2001 r.

Nr OGD-820/169-A/13/2001/II/CW. W decyzji tej zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie do dnia 31 lipca 2002 r.
Pismem z dnia 11 lutego 2002 r. znak: SPA/BD/647/
2002 Przedsiêbiorstwo wnios³o o zmianê obowi¹zuj¹cej
taryfy dla ciep³a, poprzez wprowadzenie do aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfy nowej grupy odbiorców i ustalenie dla
niej stawki op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ oraz stawki op³aty za ciep³o, zgodnie z zasadami okrelonymi w § 7 ust. 7 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053) zwanego dalej
rozporz¹dzeniem taryfowym.
Z uwagi na treæ pisma Prezes URE uzna³, i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia 15
maja 2001 r. Nr OGD-820/169-A/13/2001/II/CW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, w zakresie dotycz¹cym ustalonej w niej iloci taryfowych grup odbiorców
oraz rodzajów stawek op³at.
Dlatego te¿, na podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art.
155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ wniosek jest zasadny, albowiem powsta³a nowa grupa odbiorców otrzymuj¹ca ciep³o z kot³owni zlokalizowanej na Osiedlu S³oneczna Dolina, która
w aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 15 maja 2001 r. nie wystêpuje.
Decyzja zmieniaj¹ca za warunki (przedmiot i zakres
dzia³alnoci gospodarczej) koncesji w zakresie wytwarzania ciep³a uwzglêdnia wymienione ród³o ciep³a, co pozwoli³ stosowaæ wzglêdem nowych odbiorców nowe
stawki op³at zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym.
Stawki op³at stosowane zatem przez Przedsiêbiorstwo
wobec nowych odbiorców ustalone zosta³y z uwzglêdnieniem zasady ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen oraz pokrycia uzasadnionych kosztów dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa w zakresie
wytwarzania ciep³a.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za dokonaniem zmian
w treci taryfy dla ciep³a przemawia zarówno s³uszny interes spo³eczny, jak i interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.

Dziennik Urzêdowy
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2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski,
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk

2. Gdañskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 17
80-433 Gdañsk
3. a/a
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URZÊDU
REGULACJI ENERGETYKI
Nr OGD-820/169-B/1178/8/2002/II/CW
z dnia 4 kwietnia 2002 r.
W obowi¹zuj¹cej taryfie dla ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja
2001 r. Nr OGD  820/169-A/13/2001/II/CW, stanowi¹cej
za³¹cznik do decyzji, wprowadza siê ni¿ej wymienione
zmiany:
W czêci I. Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
wprowadza siê zapis:
 ród³o ciep³a nr 39  kot³ownia zlokalizowana na Osiedlu S³oneczna Dolina, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa gazowego.
W czêci III. Podzia³ odbiorców na grupy wprowadza
siê zapis w odpowiednich kolumnach liczbê porz¹dkow¹ 23, symbol grupy I. c i treæ o brzmieniu:

Odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle nr 39, dla którego zamówiona moc
23

I. c.

cieplna nie przekracza 1 MW, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych
w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.

W czêci IV. Rodzaje oraz wysokoci bazowych cen i
stawek op³at w punkcie 4.1.1.Bazowe ceny i stawki op³at
dodaje siê tabelê o treci jak ni¿ej:

Grupa odbiorców: I. c.
Bazowa stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
Bazowa stawka op³aty za ciep³o

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoci bazowych cen i stawek op³at
4.1.1. Bazowe ceny i stawki op³at:

j.m.

netto

brutto*

z³/MW

11 487,35

14 014,57

z³/GJ

28,46

34,72
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1001A/2317/W/OGD/2002/MS
oraz
Nr PCC/993A/2317/W/OGD/2002/MS
W dniu marca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy  THERMINVEST Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z
siedzib¹ w Gdañsku, ul. Wielopole 7 Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ nazwê Koncesjonariusza okrelon¹ w koncesjach na wytwarzanie oraz
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzjami z dnia 22 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1001/2317/
W/3/2001/RW oraz Nr PCC/993/2317/W/3/2001/RW, udzielono przedsiêbiorcy  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹
w Gdañsku, ul. Wielopole 7, koncesji na wytwarzanie
oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 25 sierpnia 2011 r., okrelaj¹c jednoczenie na stronie 1 nazwê
Koncesjonariusza.
Pismem z dnia 17 stycznia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ nazwy
spó³ki. Zmiana nazwy Koncesjonariusza zosta³a odnotowana w rejestrze przedsiêbiorców S¹du Rejonowego w
Gdañsku XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) decyzja, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony zmieniona przez organ administracji pañstwowej, który j¹ wyda³, je¿eli przepisy szczególne nie
sprzeciwiaj¹ siê zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
s³uszny interes strony.
Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoci oraz po stwierdzeniu, ¿e niniejszej zmianie decyzji nie sprzeciwiaj¹ siê
przepisy szczególne oraz le¿y ona w interesie strony, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 22 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1001/2317/W/
3/2001/RW i Nr PCC/993/2317/W/3/2001/RW.

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr PCC/27C/169/W/OGD/2002/CW
z dnia 20 marca 2002 r.
W dniu 20 marca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci
koncesjonariusza, okrelony w koncesji na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr PCC/27/
169/U/1/98/AP, zmienion¹ decyzjami z dnia 12 kwietnia
1999 r. Nr PCC/27A/169/U/1/99 oraz z dnia 29 sierpnia
2000 r. Nr PCC/27B/169/W/3/2000/RW, udzielono Gdañskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Gdañsku, koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 5 wrzenia 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie Nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot
i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 14 stycznia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ sposobu zasilania odbiorców w ciep³o.
W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ ród³o zasilaj¹ce sieæ Nr 9 w ciep³o zosta³o zlikwidowane, a sam¹ sieæ po³¹czono z g³ówn¹ sieci¹ miejsk¹
oznaczon¹ w koncesji jako sieæ Nr 1. Sieæ ta zasilana jest
w ciep³o ze ród³a obcego, które stanowi Elektrociep³ownia Gdañsk II.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr PCC/27/169/U/1/98/
AP, zmienion¹ decyzjami z dnia 12 kwietnia 1999 r.
Nr PCC/27A/169/U/1/99 oraz z dnia 29 sierpnia 2000 r.
Nr PCC/27B/169/W/3/2000/RW.
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