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754
UCHWA£A Nr XXXVII/250/01
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 341/10
po³o¿on¹ we wsi Sierakowice.
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 z pón.
zm.) 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
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. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego centralnego obszaru wsi Sierakowice zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr VIII/36/90
z dnia 24 padziernika 1990 r. opublikowan¹ w Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 31 poz. 269 z 1990 r., z póniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwa³¹ Rady Gminy w Sierakowicach Nr XXIV/140/93 z dnia 27 stycznia 1993 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13 poz. 172 z 1993 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na teren produkcji ogrodniczej i strefê ochronn¹
cmentarza, obejmuj¹cy dzia³kê nr 341/10 o powierzchni oko³o 0,21 ha, przeznacza siê na cele us³ug i rzemios³a z wy³¹czeniem rzemios³a zwi¹zanego z produkcj¹ i
przechowywaniem produktów ¿ywnociowych.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
U, UR  przeznacza siê na cele us³ug i rzemios³a z wy³¹czeniem rzemios³a zwi¹zanego z produkcj¹ i przechowywaniem produktów ¿ywnociowych.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 30% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12,0 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy
dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci 20°-

45°. Usytuowanie zabudowy na dzia³ce winno wynikaæ z planu zagospodarowania dzia³ki po ucileniu
programu projektowanej dzia³alnoci gospodarczej.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 4,0 m od po³udniowej i wschodniej granicy dzia³ki, 6,0 m od drogi
na dzia³ce o numerze ewidencyjnym gruntu 341/8,
20,0 m od terenu kolei (od strony pó³nocnej), 2,0 m od
wodoci¹gu przecinaj¹cego dzia³kê z zachodu na po³udnie. Istnieje mo¿liwoæ prze³o¿enia sieci wodoci¹gowej w uzgodnieniu z gestorem sieci na koszt inwestora.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi wytyczonej na dzia³ce nr
341/8. Nale¿y zabezpieczyæ skarpê rowu przed obsuwaniem. Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo dostêpu
do drogi zlokalizowanej na dzia³ce nr 341/8. Zjazd z
drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 341/8 na drogê wojewódzk¹ nr 211 powinien posiadaæ parametry
zgodne przepisami rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. Koniecznoæ
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody projektu technicznego zjazdu pod k¹tem ewentualnej wycinki drzew w trójk¹cie widocznoci. Koniecznoæ uzgodnienia projektu technicznego zjazdu z zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej nr 211.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Sierakowicach. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z
wywo¿eniem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwarunkowo nale¿y pod³¹czyæ siê do niej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.Istnieje mo¿liwoæ prze³o¿enia i skablowania
sieci na koszt inwestora.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstania i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchnio-
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wo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i parkingów przed
odprowadzeniem do gruntu nale¿y podczyszczaæ w
stosownych urz¹dzeniach do parametrów zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sierakowicach.
Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków,
 teren dzia³ki nr 341/10 zosta³ w³¹czony w granice
otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w
Rozporz¹dzeniu 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego us³ug i rzemios³a na dzia³ce nr 341/10 we wsi Sierakowice w gminie
Sierakowice w skali 1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny us³ug U,
d) tereny us³ug rzemios³a UR.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego centralnego obszaru wsi Sierakowice wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi
w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 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
L. Borkowski

755
UCHWA£A Nr XXXVII/251/01
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 712/1
po³o¿on¹ we wsi Sierakowice  Wygoda.
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 z pón.
zm.) 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
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. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia 30
kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131 z pón.
zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71) wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 712/1 we wsi Sierakowice  Wygoda o pow. ok. 2,1 ha, przeznacza siê na cele
us³ug rzemios³a, us³ug gastronomii i us³ug komunikacyjnych  stacji paliw.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UR, UG, KS  przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a,
us³ug gastronomii i us³ugi komunikacyjne  stacjê paliw.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Lokalizacja poszczególnych
funkcji, rozmieszczenie obiektów kubaturowych, szczegó³owy program na etapie projektu technicznego. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia i
zakrzewienia, szczególnie w zachodniej i pó³nocnej
czêci dzia³ki, z czego 20% winny stanowiæ zadrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
Gabaryty obiektów kubaturowych nie wiêcej ni¿ 12,0 m
od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do obiektu do kalenicy. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia
po³aci zawartym w przedzia³ach 22o-25o oraz 45o-50o.
Obiekty kubaturowe
Wszelkie obiekty: zbiorniki magazynowe jak i zabudowa stacji paliw winny byæ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje
paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 122, poz. 576). Ponadto zgodnie z ww.
rozporz¹dzeniem przed przyst¹pieniem do prac projektowych nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania obiektów stacji paliw p³ynnych na rodowisko gruntowowodne.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 25,0 m od drogi wojewódzkiej relacji Sierakowice  Kartuzy, 10,0 m od zachodniej i wschodniej granicy dzia³ki, 20,0 m od terenów kolei zlokalizowanych przy po³udniowej granicy
dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
Dojazd do lokalizacji z drogi wojewódzkiej relacji Sierakowice  Kartuzy zaprojektowanymi zjazdami jak na
rys. planu. Koniecznoæ uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody wycinki drzew zwi¹zanej z
przebudow¹ drogi wojewódzkiej nr 211. Koniecznoæ
uzgodnienia projektu technicznego przebudowy drogi
wojewódzkiej o numerze jw. z zarz¹dc¹ tej drogi.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi wojewódzkiej relacji jak wy¿ej. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu do
3,5 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków do zbiornika szczelnego
bezodp³ywowego. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nale¿y bezwzglêdnie wszystkie obiekty budowlane pod³¹czyæ do niej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
 Wody opadowe z dróg i placów winny byæ przed
odprowadzeniem do instalacji deszczowo  przemys³owej winny byæ oczyszczone do poziomu okrelonego odrêbnymi przepisami.
4. Ustalenia inne:
 Obiekty budowlane winny byæ tak zaprojektowane,

aby na granicy dzia³ki nr 712/1 by³y spe³nione warunki
akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sierakowicach. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady komunalne nale¿y gromadziæ w osobnych
pojemnikach, ni¿ inne odpady, odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych,
specjalnie oznakowanych pojemnikach, które winny
byæ opró¿niane przez koncesjonowane specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce odpowiedni sprzêt i
urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów, zu¿yte akumulatory nale¿y gromadziæ w zamkniêtych pomieszczeniach, wydzielonych boksach o utwardzonym szczelnym pod³o¿u. Zagospodarowanie akumulatorów nale¿y zlecaæ koncesjonowanemu specjalistycznemu przedsiêbiorstwu,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków,
 w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ bezwzglêdnie 100% odprowadzenie wód technologicznych, porz¹dkowych i cieków deszczowych z utwardzonych terenów stacji paliw do lokalnego systemu
kanalizacji deszczowej na zakoñczeniu której winien
zostaæ zainstalowany odpowiednio sprawny separator ropochodnych i piasku,
 bezwzglêdny zakaz stosowania rozwi¹zañ tymczasowych i prowizorycznych w zakresie zagospodarowania odpadów sta³ych i wód opadowych,
 obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi wojewódzkiej,
 na dzia³kach o powierzchni co najmniej 2500 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew
i krzewów zajmuj¹cych nie mniej ni¿ 100 m2.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug gastronomii i zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce nr 712/1 we
wsi Sierakowice  Wygoda w gminie Sierakowice wykonany w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny us³ug rzemios³a UR,
e) tereny us³ug gastronomii UG,
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f) tereny us³ug komunikacyjnych KS,
g) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 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
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXVII/252/01
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 699/7
po³o¿on¹ we wsi Sierakowice  Wygoda.
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 z pón.
zm.) 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
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. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia 30
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kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131, z pón.
zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71) wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 699/7 we wsi Sierakowice  Wygoda o pow. ok. 0.4 ha, przeznacza siê na cele
us³ug gastronomicznych i zabudowy mieszkaniowej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN, UG  przeznacza siê na us³ugi gastronomii i zabudowê mieszkaniow¹.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 50% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki. 20%
terenu przeznaczonego pod zieleñ biologicznie czynn¹ winny stanowiæ zadrzewienia. Wskazana jest lokalizacja jednego rz¹du drzew od strony drogi o numerze
ewidencyjnym gruntu 699/8. Gabaryty budynków
2,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12,0 m od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedzia³ach 20°-30° i 45°-50° Usytuowanie obiektów budowlanych i dok³adny podzia³ funkcji oraz program- w
planie zagospodarowania dzia³ki i projekcie technicznym Do budowy zastosowaæ materia³ naturalny jak:
kamieñ, ceg³a licowa. W konstrukcji dachu i wykoñczeniu elewacji zastosowaæ drewno. Dopuszcza siê
lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu gara¿, budynek gospodarczy. Nale¿y zapewniæ na dzia³ce co najmniej 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug, 2 miejsca parkingowe na ka¿de mieszkanie.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 25,0 m od skrajnej
krawêdzi drogi wojewódzkiej relacji Kartuzy  Sierakowice, 6,0 m od drogi o numerze ewidencyjnym gruntu
699/8, 5,0 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii 15 kV, 4,0 m od pó³nocnej granicy dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji wy³¹cznie z drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 699/8. Zjazd z drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 699/8 na drogê wojewódzk¹ nr 211
powinien posiadaæ parametry zgodne przepisami rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Koniecznoæ uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody projektu technicznego
zjazdu pod k¹tem ewentualnej wycinki drzew w trójk¹cie widocznoci. Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo
dostêpu do drogi zlokalizowanej na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym gruntu 699/8.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi wojewódzkiej relacji Kartuzy  Sierakowice. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na
rys. planu: 0,0 m  1,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora
Sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do
oczyszczalni cieków w Sierakowicach. Czasowo do
zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z wywo¿e-
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niem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwarunkowo nale¿y
pod³¹czyæ siê do niej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstania i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
i parkingów przed odprowadzeniem do gruntu nale¿y podczyszczaæ w stosownych urz¹dzeniach do
parametrów zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sierakowicach.
Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków,
 teren dzia³ki nr 699/7 zosta³ w³¹czony w granice otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug
gastronomii i zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce nr 699/
7 we wsi Sierakowice  Wygoda w gminie Sierakowice
wykonany w skali 1: 500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,

d) tereny zabudowy mieszkaniowej MN,
e) tereny us³ug gastronomii UG,
f) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 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
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXVII/253/01
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego czêæ dzia³ki
nr 502/13 po³o¿onej we wsi Gowidlino.
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 z pón.
zm.) 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
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. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala co
nastêpuje:
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§1

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia 30
kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131, z pón.
zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71) wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 502/13 we wsi Gowidlino o pow. ok. 2,0 ha, przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
Utl 1  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  9 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2 ka¿da.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 10% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 60% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy
dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w
przedzia³ach 20°-30° i 45°-50°. Budynki usytuowane
kalenic¹ równolegle do drogi dojazdowej KD. Poziom
posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,7 m powy¿ej
poziomu terenu. Do budowy zastosowaæ materia³ naturalny jak: kamieñ, ceg³a licowa. W konstrukcji dachu
i wykoñczeniu elewacji zastosowaæ drewno.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 8,0 m od drogi gospodarczej zlokalizowanej na dzia³ce nr 502/13, 6,0 m
od projektowanej wewnêtrznej drogi dojazdowej KD,
4,0 m od wschodniej, pó³nocnej i zachodniej granicy
terenu.
Utl 2  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  6 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 8,0 m od drogi
gospodarczej zlokalizowanej na dzia³ce 502/13, 6,0 m
od wewnêtrznej drogi dojazdowej KD.
Pozosta³e ustalenia jak dla terenu Utl 1.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ dojazdow¹
KD poprowadzon¹ od drogi gospodarczej zlokalizowanej na dzia³ce o numerze ewidencyjnym gruntu 502/13.
Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo przejazdu przez tê
drogê.
KD  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy letniskowej. Szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 10,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci lub
z ujêcia lokalnego.
 Odprowadzenie cieków do przydomowych lokalnych oczyszczalni cieków z drena¿em rozs¹czaj¹cym.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
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 Usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy w Sierakowicach.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej indywidualnej na czêci dzia³ki nr 502/13 we
wsi Gowidlino w gminie Sierakowice wykonany w skali
1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UTl,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 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
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXVII/254/01
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 607/1
po³o¿on¹ we wsi Tuchlino.
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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 z pón.
zm.) 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
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. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia 30
kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131 z pón.
zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71) wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 607/1 we wsi Tuchlino o
pow. ok. 2,0 ha, przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UTl  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej  3 dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿
1000 m2.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 10% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 60% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy
dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w
przedzia³ach 20°-30° i 45°-50°. Budynki usytuowane
kalenic¹ równolegle do warstwic. Do budowy zastosowaæ materia³ naturalny jak: kamieñ, ceg³a licowa. W
konstrukcji dachu i wykoñczeniu elewacji zastosowaæ
drewno. Nale¿y zapewniæ co najmniej 2 miejsca postojowe w granicach dzia³ek.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od projektowanej drogi dojazdowej KD, 4,0 m od po³udniowej i
pó³nocnej granicy dzia³ki, 60,0 m od wschodniej granicy dzia³ki.
ZK  przeznacza siê na zieleñ krajobrazow¹. Zieleñ wysoka wystêpuj¹ca na dzia³ce do bezwzglêdnego zachowania. Obszar ca³kowicie po³o¿ony w strefie stumetrowej od brzegu jeziora Tuchlino.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ dojazdow¹
KD poprowadzon¹ od drogi o numerze ewidencyjnym
gruntu 603.
KD  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy letniskowej indywidualnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys.
planu: 10,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci lub
z w³asnego ujêcia.
 Odprowadzenie cieków do przydomowych lokalnych oczyszczalni cieków z drena¿em rozs¹czaj¹cym.

 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane
przez Urz¹d Gminy w Sierakowicach.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu letnisk
indywidualnych na dzia³ce nr 607/1 we wsi Tuchlino w
gminie Sierakowice wykonany w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UTl,
e) tereny zieleni krajobrazowej ZK,
f) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 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
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXVIII/373/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 294 po³o¿onej we wsi Gapowo w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 7-11, art. 18 ust. 3, art.
26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr
14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085) na wniosek Zarz¹du
Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
R, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 294 o pow. ok. 1,7 ha
przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  8 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej
ni¿ 25% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow.
dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie.
Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dachy
dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w
przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie
wiêcej ni¿ 0,9 m powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y jak
kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu
elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub
gont. Budynek mieszkalny winien byæ utrzymany w
stylu i tradycji regionalnej. Dopuszcza siê lokalizacjê
zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek gospodarczy,
gara¿. Budynki mieszkalne winny byæ skupione wokó³
dojazdów wewnêtrznych KD 1 i KD 2.
Linie zabudowy jak na rysunku planu 15,0 m od pro-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

jektowanego obszaru zieleni krajobrazowej, 6,0 m od
projektowanych dojazdów KD 1, KD 2 i projektowanej
drogi KD, 4,0 m od granic dzia³ki, 10,0 m od terenu
lenego.
ZK  przeznacza siê projektowany pas zieleni krajobrazowej wysokiej zlokalizowany wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ek. Kszta³t i wymiary zgodne z rysunkiem planu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji drog¹ dojazdow¹ KD poprowadzon¹ od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym
gruntu 283.
KD  przeznacza siê na drogê dojazdow¹ o szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0-15,0 m.
KD 1  przeznacza siê na projektowany dojazd wewnêtrzny. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rys. planu 8,0 m.
KD 2  przeznacza siê na projektowany dojazd wewnêtrzny. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rys. planu 8,0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 dzia³ka nr 294 zosta³a w³¹czona w granice otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej
zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 294 we
wsi Gapowo w gminie Stê¿yca w skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
f) tereny zieleni krajobrazowej ZK.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXXVIII/376/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 788 po³o¿onej we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 7-11, art. 18 ust. 3, art.
26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr
14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085) na wniosek Zarz¹du
Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14 poz. 76 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele us³ug i zieleni parkowej oznaczonego symbolem A 28 U, ZP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 788 o pow.
ok. 0,88 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy rzemielniczej z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN/UR  przeznacza siê na cele zabudowy rzemielniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej  4
dzia³ki. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 30%
pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 30% pow. dzia³ki na
zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty
budynków dostosowane do otaczaj¹cej zabudowy lecz
nie wy¿sze ni¿ 12,0 m. Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o-50o.
Budynek us³ugowo  mieszkalny winien byæ utrzymany w stylu i tradycji regionalnej i odznaczaæ siê wysokimi walorami estetycznymi. Nale¿y przeznaczyæ co najmniej 2 miejsca postojowe na dzia³ce na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do zachodniej granicy dzia³ek. Linie
zabudowy jak na rys. planu: 4,0 m od pó³nocnej,
wschodniej i po³udniowej granicy dzia³ki, 6.0 m od strony ulicy przytykaj¹cej do zachodniej granicy dzia³ki, 2.0
m od kabla energetycznego NN po³o¿onego w po³udniowej czêci obszaru.
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  3 dzia³ki.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 20% powierzch-
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ni dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 50% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej
wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty budynków dostosowane do otaczaj¹cej zabudowy lecz nie
wy¿sze ni¿ 12,0 m. Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°. Budynek
mieszkalny winien byæ utrzymany w stylu i tradycji regionalnej i odznaczaæ siê wysokimi walorami estetycznymi. Nale¿y przeznaczyæ co najmniej 2 miejsca postojowe na dzia³ce. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do zachodniej granicy dzia³ek.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 4,0 m od pó³nocnej
i wschodniej granicy dzia³ki, 6,0 m od po³udniowej i
zachodniej granicy dzia³ki (s¹siedztwo z istniej¹c¹ i projektowan¹ ulic¹).
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji od ulicy Jana III Sobieskiego istniej¹c¹ ulic¹ zlokalizowan¹ przy zachodniej granicy
przedmiotowego terenu.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
ulicy Jana III Sobieskiego w ci¹gu drogi wojewódzkiej.
Szerokoæ poszerzenia jak na rys. planu: 7,5-9,0 m.
KD 1  przeznacza siê fragment ulicy dojazdowej wewn¹trzosiedlowej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 10,0 m.
KX  przeznacza siê ci¹g pieszy poprowadzony w celu
u³atwienia komunikacji i dla zapewnienia wolnego dostêpu do kolektora sanitarnego ks 250.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
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i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 788 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej zakazy i
ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i
12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rzemielniczej z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce
nr 788 we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) tereny zabudowy rzemielniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej MN/UR,
f) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
g) ci¹g pieszy KX.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1638 

761
UCHWA£A Nr XXXVIII/377/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 216/2 po³o¿onej we wsi ¯uromino w gminie
Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 7  11, art. 18 ust. 3,
art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr
14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085) na wniosek Zarz¹du
Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
R, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 216/2 o pow. ok. 0,2 ha
przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia,
trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na
bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym
terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej,
nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy.
Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do
modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,9 m powy¿ej poziomu terenu.. Przy
budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny winien byæ
utrzymany w stylu i tradycji regionalnej. Dopuszcza siê
lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek
gospodarczy, gara¿. Budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze winny byæ usytuowane w formie zabudowy zagrodowej.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od drogi gmin-
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nej o numerze ewidencyjnym gruntu 211/2 i od projektowanej drogi dojazdowej KD 1, 4,0 m od po³udniowej i zachodniej granicy dzia³ki.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 211/2 oraz z projektowanej drogi
dojazdowej KD 1.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 211/2.
Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rys. planu 1,0 m.
KD 1  przeznacza siê na drogê dojazdow¹ poprowadzon¹ ladem drogi gospodarczej. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu 10,0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiornika bezodp³ywowego szczelnego z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 216/2 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i
12/98 Wojewody Gdañskiego.
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
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Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 216/2 we
wsi ¯uromino w gminie Stê¿yca w skali 1: 500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,

Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 7  11, art. 18 ust. 3,
art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr
14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085) na wniosek Zarz¹du
Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

§2

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

UCHWA£A Nr XXXVIII/378/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 23 po³o¿onej we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 76 z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
B-2 RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 23 o pow. ok. 0,26
ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  2 dzia³ki. Powierzchnia zabudowy
nie wiêcej ni¿ 20% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ
50% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie
rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji naziemnej,
nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy.
Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do
modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu terenu.. Przy
budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny winien byæ
utrzymany w stylu i tradycji regionalnej. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 46. Linie zabudowy jak
na rysunku planu: 30,0 m od granicy terenu lenego,
4,0 m od granic dzia³ki, 2,6 m od napowietrznej linii
NN, 6,0 m od drogi.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 46.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 46.
Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rys. planu 2,5 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ w
zakresie gospodarki ciekowej.
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 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 23 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej zakazy i
ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i
12/98 Wojewody Gdañskiego,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 23
we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca w skali 1: 500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomor-

skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXXIII/302/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na terenie gminy Nowa
Wie Lêborska na rok 2002.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) Rada
Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2002 r. stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy,
który przed³o¿y sprawozdanie z wykonania gminnego programu w miesi¹cu styczniu 2003 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym z
moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
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UCHWA£A Nr XL/630/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 198/1
oraz czêci dzia³ki nr 198/2 po³o¿onych we wsi Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr
15 z 1999 r. poz. 139, zmiany z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr
111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, nr 109, poz. 1157,
z 2001 r. nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. z 1996 r.
Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997
r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113
poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr
162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Chwaszczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXV/221/3 Rady Miasta i Gminy w ¯ukowie z dnia 12 padziernika 1993 r. dla
obszaru o powierzchni 1,07 ha obejmuj¹cego dzia³kê
nr 198/1 oraz czêæ dzia³ki nr 198/2, po³o¿onego we wsi
Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren dotychczas rolny przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i us³ugow¹.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
 MN, UR  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³ug rzemios³a:
a) powierzchnia dzia³ki zabudowy mieszkaniowej
 minimum 1000 m2,
b) powierzchnia dzia³ki us³ugowej  minimum 1500 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy 25,0 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej,
h) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki w iloci wyliczonej wg wskanika 1
mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu us³ugowego, lecz nie mniej ni¿ 1mp/1 lokal us³ugowy,
i) dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospodarczego jednokondygnacyjnego i gara¿u wolno stoj¹cego na samochód osobowy.
 KW  dojazd wewnêtrzny o szerokoci jezdni minimum 4,5 m.
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1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki z drogi krajowej nr 20 
tymczasowo za porednictwem wjazdu istniej¹cego na dzia³ce nr 198/2 (jak na rys. planu), docelowo  wy³¹cznie na prawe skrêty bez prawa przekraczania osi drogi krajowej tzn. Obs³uguj¹cy wy³¹cznie ruch pojazdów relacji ¯ukowo  Gdynia.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê
sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni utwardzonych na terenie dzia³alnoci rzemielniczej wytwarzaj¹cej zanieczyszczenia ropopochodne, przed
odprowadzaniem do gruntu wody opadowe musz¹ byæ oczyszczone w piaskownikach lub separatorach, je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzenia cieków.
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek, natomiast odpady niebezpieczne dla rodowiska (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y
sk³adowaæ na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu poszczególnych dzia³ek budowlanych nale¿y obsadziæ drzewami i krzewami.
Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek zabudowy mieszkaniowej,
b) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ od strony drogi
krajowej.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy
okrelone w Decyzji Woj. Gd. z dnia 6 sierpnia
1993 r. (Decyzja nr O-V-7226/1/93),
b) uci¹¿liwoæ obiektów nie mo¿e przekroczyæ granic
w³asnoci,
c) tereny mieszkaniowe (budynki i czêæ rekreacyjna
dzia³ki) powinny byæ usytuowane poza zasiêgiem
uci¹¿liwoci lub w jej zasiêgu, ale pod warunkiem
zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach.
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1.6.USTALENIA INNE:
a) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 20 (domiar nale¿y wykonaæ z
uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest
po rozbudowie),
b) w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu,
c) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek wzd³u¿
drogi krajowej nr 20 powoduj¹cego koniecznoæ
budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej
nr 20.
§3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XL/638/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 68/21 we wsi £apino, gmina ¯ukowo.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na której oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art.18 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999r. nr
15 poz. 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz.
124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.
1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, z pón. zm. Dz. U. z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, 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) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Miejska w Zukowie uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 68/21 we wsi £apino, gmina
¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 68/21 w £apinie, gmina ¯ukowo, w granicach okrelonych na rysunku planu w skali 1: 500, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Chwaszczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXV/221/3 Rady Miasta i Gminy w ¯ukowie z dnia 12 padziernika 1993 r. w odniesieniu do obszaru objêtego niniejszym planem.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

§2
1. Na ustalenia planów sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, t.j. na rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania
 nieprzekraczalne linie zabudowy
 przeznaczenie terenu: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego
projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki budowlanej,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
6) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach, wiatach,
7) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lokalizacja jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (do 2 mieszkañ), wolnostoj¹cego. Dopuszcza siê budowê gara¿u i budynku gospodarczego  wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent zabudowy: 30%,
c) Wymagane formy zabudowy: budynki parterowe z
poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków
9,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad
poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku),
d) usytuowanie kalenicy: nie ustala siê,
e) tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi
warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni terenu.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenu z drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej (dzia³ki nr 68/19).
Warunkiem lokalizacji budynków w obrêbie terenu
1 MN jest prawne zapewnienie dojazdu do terenu
przez teren dzia³ki 68/19,
b) w obrêbie terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo
wiejskiej kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu
realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych.
W momencie realizacji kanalizacji sanitarnej budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
c) odprowadzenie wód opadowych: obrêbie terenu
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne,
e) energia elektryczna: z sieci kablowej,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na gminne sk³adowisko odpadów.
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
b) teren po³o¿ony jest w obrêbie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i
nr 11/98,
c) w obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granice terenów podlegaj¹cych ochronie,
d) w obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej ani linii rozgraniczaj¹cych ulic.
4. Dla terenu objêtego ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci 30,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r., opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2
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poz. 6 z 1992 r. wraz z póniejszymi zmianami, w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

766
UCHWA£A Nr XL/159/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Wydatki do zadañ administracji rz¹dowej zlecone gminie:
Plan 423.430 z³
Wykonanie 422.877 z³ stanowi to 99,87% wykonania
do planu.
§2
Przyjmuje siê sprawozdanie z realizacji przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska za
2001 rok.
Przychody:
Plan 6.900 z³
Wykonanie 4.089 z³ stanowi to 59,26% wykonania do
planu.
Rozchody:
Plan 10.500 z³
Wykonanie 9.214 z³ stanowi to 87,75% wykonania do
planu.
§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1591) Rada Gminy Ostaszewo uchwala, co
nastêpuje:

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

§1
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Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2001 rok w nastêpuj¹cych kwotach:
I. Dochody ogólem:
Plan 4.541.630 z³
Wykonanie 4.761.289 z³ stanowi to 104,8% wykonania
do planu w tym:
1. Subwencje pañstwowe:
Plan 2.466.129 z³
Wykonanie 2.466.129 z³ stanowi to 100% wykonania do planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania administracji rz¹dowej zlecone gminie:
Plan 423.430 z³
Wykonanie 422.877 z³ stanowi to 99,87% wykonania do planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych gminy:
Plan 244.609 z³
Wykonanie 244.609 z³ stanowi to 100% wykonania
do planu.
4. Dochody w³asne gminy uzyskane z ró¿nych ¿róde³:
Plan 1.407.462 z³
Wykonanie 1.627.674 z³ stanowi to 115,65% wykonania do planu.
II. Wydatki ogó³em:
Plan 5.377.806 z³
Wykonanie 4.948.680 z³ stanowi to 92% wykonania do
planu
w tym:
1. Wydatki bie¿¹ce:
Plan 3.578.971 z³
Wykonanie 3.459.438 z³ stanowi to 96,42% wykonania do planu.
2. Wydatki inwestycyjne:
Plan 1.366.405 z³
Wykonanie 1.066.365 z³ stanowi to 78,04% wykonania do planu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski

UCHWA£A Nr XL/162/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmian w statucie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113 poz. 734, Nr 106, poz. 679 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy Ostaszewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w Statucie Gminy
stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Rady Gminy Ostaszewo z dnia 12 wrzenia 1996 r. Nr XXIII/64/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostaszewo:
1. W § 11 dotychczasow¹ treæ oznacza siê ustêpem
jeden i dodaje siê ust. 2 o brzmieniu:
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi za³¹cznik Nr 2 b do Statutu.
2. W § 6 dodaje siê ust. 3 o brzmieniu:
Wykaz so³ectw stanowi za³¹cznik Nr 2a do Statutu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2a
do Statutu Gminy Ostaszewo
WYKAZ SO£ECTW W GMINIE OSTASZEWO

1. So³ectwo Nowa Kocielnica w sk³ad którego wchodz¹
miejscowoci: Nowa Kocielnica, Pu³kownikówka.
2. So³ectwo Piaskowiec w sk³ad którego wchodz¹ miejscowoci: Piaskowiec, Groblica.
3. So³ectwo Ostaszewo w sk³ad którego wchodzi miejscowoæ Ostaszewo.
4. So³ectwo Jeziernik w sk³ad którego wchodz¹ miejscowoci: Jeziernik, Komarówka, Lubiszynek Pierwszy.
5. So³ectwo Gniazdowo w sk³ad którego wchodzi miejscowoæ Gniazdowo.
6. So³ectwo Nowa Cerkiew w sk³ad którego wchodzi miejscowoæ Nowa Cerkiew.
7. So³ectwo Palczewo w sk³ad którego wchodzi miejscowoæ Palczewo.
Za³¹cznik Nr 2b
do Statutu Gminy Ostaszewo
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1.
2.
3.
4.
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Urz¹d Gminy.
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Ostaszewie.
Zespó³ Szkolno  Przedszkolny w Nowej Cerkwi.
Publiczne Gimnazjum w Ostaszewie.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski

769
UCHWA£A Nr XL/167/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu
gminy Ostaszewo dotacji podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz 74; zm: Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz.
43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.734,
Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.
718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041)
oraz art. 118 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

768
UCHWA£A Nr XL/163/2002
Rady Gminy Ostaszewo
dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Ostaszewo
Nr XXXV/144/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113 poz. 734, Nr 106, poz. 679 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art.
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie
op³at i podatków lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
§ 2 uchwa³y Rady Gminy Ostaszewo Nr XXXV/144/2001
z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych na 2002 r. otrzymuje
nastêpuj¹ce brzmienie: Zwalnia siê z podatku rodki
transportowe stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Ostaszewo i
gminnych jednostek organizacyjnych s³u¿¹ce do przewozu dzieci do szkó³ (gimbusy) oraz pojazdy specjalistyczne
po¿arnictwa.

1. Z bud¿etu Gminy Ostaszewo mog¹ byæ udzielane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ gminy.
2. Podmiot wnioskuj¹cy o przyznanie rodków publicznych na realizacjê wyodrêbnionego zadania zobowi¹zany jest przedstawiæ ofertê zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w
sposób efektywny, oszczêdny i terminowy.
§2
Wysokoæ rodków na realizacjê zadañ o których mowa
w § 1 ust. 1 okrela Rada Gminy Ostaszewo zwana dalej
Rad¹ w uchwale bud¿etowej.
§3
Zarz¹d Gminy Ostaszewo, zwany dalej Zarz¹dem
podaje do publicznej zakres zadañ, które mog¹ byæ zlecone podmiotom wymienionym w § 1 ust. 1 oraz termin
sk³adania wniosków ofertowych na realizacjê tych zadañ.
§4
1. Wniosek, o którym mowa w § 3 powinien zawieraæ w
szczególnoci:
1) szczegó³owe dane o ubiegaj¹cym siê o realizacjê zadania, w tym informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹cych na mo¿liwoæ wykonania zadania,
2) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,

 1651 

Poz. 769

2.

3.
4.
5.

4) kalkulacjê przewidzianych kosztów realizacji zadania,
5) informacjê o ród³ach finansowania zadania, w tym
rodkach w³asnych, kwotach oczekiwanych z bud¿etu gminy oraz uzyskanych z innych róde³.
Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
1) dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikaj¹ zadania statutowe,
2) pe³nomocnictwo do sk³adania owiadczeñ woli,
3) zawiadczenie o bie¿¹cym regulowaniu nale¿noci
wobec ZUS i Urzêdu Skarbowego,
4) zawiadczenie o aktualnoci rejestracji podmiotu,
5) prezentacjê dotychczasowej dzia³alnoci.
Wniosek podpisuje osoba (osoby) uprawniona/ne do
sk³adania owiadczeñ woli w imieniu podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
Zarz¹d mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od z³o¿enia w okrelonym terminie informacji lub dokumentów.
W przypadku z³o¿enia wniosku z uchybieniami zarz¹d
wzywa podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê do usuniêcia
nieprawid³owoci w wyznaczonym terminie. Oferta,
która nie zosta³a uzupe³niona nie podlega rozpatrzeniu.
§5

1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d po zasiêgniêciu opinii w³aciwej komisji sta³ej Rady.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku o realizacjê zadania zarz¹d
kierowaæ siê bêdzie nastêpuj¹cymi kryteriami:
a) znaczenie dla Gminy inicjatywy proponowanej przez
wnioskodawcê,
b) ocenê mo¿liwoci realizacji zadania przez wnioskodawcê, w wietle przedstawionych informacji we
wniosku,
c) przedstawion¹ kalkulacjê kosztów,
d) ocenê wykonania zadañ zleconych wnioskodawcy
w okresie poprzednim, w zakresie rzetelnoci i terminowoci ich realizacji oraz rozliczeñ otrzymanych
na ten cel rodków,
e) mo¿liwoci finansowe gminy,
f) stopieñ zaanga¿owania w realizacjê zadania w³asnych rodków finansowych podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê,
3. Wysokoæ dofinansowania zadania mo¿e wynieæ do
90% kosztów.
4. W przypadku z³o¿enia ofert przez kilku wnioskodawców Zarz¹d dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania w oparciu o kryteria wym. w ust. 2.
5. Zarz¹d ma prawo wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy zostanie z³o¿ona jedna oferta.
6. O wynikach postêpowania w sprawie udzielania dotacji Zarz¹d zawiadamia zainteresowane podmioty oraz
og³asza informacje na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.
§6
1. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na
jego realizacjê jest zaplanowanie wydatków w bud¿ecie gminy, a nastêpnie zawarcie umowy z podmiotem
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Do
czasu uchwalenia bud¿etu gminy dopuszcza siê mo¿liwoæ przyznania dotacji na podstawie projektu bud¿etu gminy, przed³o¿onego Radzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Umowê, o której mowa w ust. 1 zawiera siê na czas
oznaczony, nie d³u¿ej ni¿ na rok bud¿etowy.
3. Treæ umowy zawiera:
a) oznaczenie stron umowy,
b) zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz termin
i miejsce jego realizacji,
c) wysokoæ dotacji na przyjête do realizacji zadania
oraz warunki jej przekazania,
d) okrelenie czasu na jaki zawarto umowê,
e) zobowi¹zanie podmiotu, któremu przyznano dotacjê, do prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w sposób okrelony przez
Zarz¹d,
f) zapis o poddanie siê kontroli przez wykonawcê zadania w zakresie okrelonym w umowie,
g) zobowi¹zanie wykonawcy zadania do wydatkowania rodków na realizacjê zadania objêtego umow¹,
zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych,
h) warunki wypowiedzenia umowy,
i) sankcje z tytu³u nienale¿ytego wykonania zleconych
zadañ lub wykorzystania rodków niezgodnie z zawart¹ umow¹ lub nieterminowo,
§7
Dotacja podlega szczegó³owemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:
a) sprawozdania z wykonania zadania przed³o¿onego
zgodnie z warunkami umowy,
b) zestawienia rachunków i ich kserokopii,
c) owiadczenia o wydatkowaniu rodków na zadania
objête umow¹, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach
publicznych,
d) innych wymaganych przez zarz¹d informacji.
§8
1. Zarz¹d mo¿e dokonaæ kontroli prawid³owoci realizacji zleconego zadania.
2. Czynnoci kontrolnych dokonuj¹ osoby upowa¿nione
przez Zarz¹d.
3. Zakres kontroli obejmuje:
a) wykonanie zadania zgodnie z umow¹,
b) udokumentowanie zrealizowanego zadania,
c) przeznaczenie i wykorzystanie rodków otrzymanych
z bud¿etu gminy.
4. Z czynnoci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³.
5. Na podstawie protoko³u Zarz¹d  w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji  kieruje do zleceniobiorcy stosowne
wnioski i zalecenia wyznaczaj¹c termin do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie
stwierdzonych nieprawid³owoci lub nie doprowadzi
do ich usuniêcia w wyznaczonym terminie umowa
mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmiastowym,
a rodki finansowe przekazane na jego realizacjê podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu gminy w terminie ustalonym prze Zarz¹d wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia przekazania rodków na rachunek
bankowy podmiotu, któremu przekazano dotacjê.
§9
Zarz¹d opracuje jednolite formularze: wniosku, umowy i rozliczenia, uwzglêdniaj¹c dane zawarte w § 4, § 6 i
§ 7.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 10

§ 12

Zarz¹d przedstawi w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu w I pó³roczu oraz w rocznym sprawozdaniu z
wykonania bud¿etu dane o realizacji zadañ, na które udzielono dotacji z bud¿etu gminy podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych.

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

§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski
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