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Poz. 1360

1360
UCHWA£A Nr XL/650/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 69/1 we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 69/1 obr. Tuchom, gmina ¯ukowo:
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni
dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  700 m2,
g) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki),
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KL,
KL  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 3,5 m).
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej (do projektowanej przepompowni Czarne B³ota, nastêpnie do kolektora ul.
Nowy wiat), do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie
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szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê,
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej,
5.0.USTALENIA INNE:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
5) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
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4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1361
UCHWA£A Nr XL/652/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 128/15 we wsi
Tuchom, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 128/15 obr. Tuchom, gmina ¯ukowo:
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
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d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW i KD1,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (szer.
poszerzenia  1,5 m).
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej (do projektowanej przepompowni Czarne B³ota, nastêpnie do kolektora ul.
Nowy wiat),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug
grup asortymentowych i zagospodarowywane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd z projektowanej drogi wewnêtrznej.
5.0.USTALENIA INNE:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
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§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
5) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹ 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1362
UCHWA£A Nr XL/651/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 128/10 i 128/14
we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.
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Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 128/10 i 128/14 obr. Tuchom,
gmina ¯ukowo.
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni
dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW, KD1 i od istniej¹cej drogi lokalnej.
 5 m od linii elektroenergetycznej NN.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KL  istniej¹ca droga lokalna (teren zarezerwowany
pod skrzy¿owanie).
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (szer.
poszerzenia 0-1,5 m).
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej (do projektowanej przepompowni Czarne B³ota, nastêpnie do kolektora ul.
Nowy wiat),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiek-
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tów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê,
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd z projektowanej drogi wewnêtrznej.
5.0.USTALENIA INNE:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2

4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XL/639/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 60 we wsi Ma³kowo, gmina ¯ukowo.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
5) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) istniej¹c¹ drogê lokaln¹ (teren zarezerwowany pod
skrzy¿owanie),
8) poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§3

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 60 obr. Ma³kowo, gmina ¯ukowo.
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,

§1
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d) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni
dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(30% powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD1 i KW oraz od istniej¹cej drogi
dojazdowej.
KD  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (szer.
poszerzenia 1,5 m).
KD2  istniej¹ca droga dojazdowa (teren zarezerwowany pod skrzy¿owanie).
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
3.0.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej (do kolektora
¯ukowo-Bysewo),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej, z projektowanych dróg wewnêtrznych oraz z istniej¹cej
drogi dojazdowej.
5.0.Ustalenia inne:
a) istniej¹ca sieæ elektroenergetyczna NN do skablowania w pasie technicznym poszerzonej, istniej¹-
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cej drogi dojazdowej oraz projektowanej drogi dojazdowej,
b) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad
gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
5) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹,
6) projektowan¹ drogê dojazdow¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej,
8) istniej¹c¹ drogê dojazdow¹ (teren zarezerwowany
pod skrzy¿owanie),
9) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcj¹
us³ugow¹ 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XL/642/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 113/2 i 113/3 we
wsi Miszewko, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 113/2 i 113/3 obr. Miszewko,
gmina ¯ukowo:
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹ oraz us³ugi rzemios³a.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
funkcj¹ us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1500 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(30% powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 10 m od KD,
 10 m od krawêdzi lasu.
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UR  teren us³ug rzemios³a nieuci¹¿liwego:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20o-45°),
c) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
d) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
e) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
f) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
g) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(30% powierzchni ogólnej dzia³ki), zadrzewiæ i zakrzewiæ pas terenu o szer. 2 m le¿¹cy przy granicy
z terenem MN, U,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 10 m od KD.
KW  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KGP  poszerzenie istniej¹cej drogi krajowej nr 20
(szer. poszerzenia 15 m od krawêdzi jezdni).
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej (do przepompowni Banino,
nastêpnie do kolektora ¯ukowo-Bysewo),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) z istniej¹cej drogi krajowej za porednictwem istniej¹cego zjazdu (rozwi¹zanie tymczasowe),
b) docelowo: dla terenu UR  dojazd z projektowanej
drogi dojazdowej, pod³¹czonej do istniej¹cej drogi
krajowej w punkcie le¿¹cym na po³udnie od obszaru opracowania, dla terenu MN, U  dojazd z
wy¿ej opisanej projektowanej drogi dojazdowej
oraz z projektowanego dojazdu wewnêtrznego.
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5.0.USTALENIA INNE:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.,
b) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m w terenie niezabudowanym i 10 m w terenie zabudowanym od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 20 (domiar nale¿y
wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po rozbudowie),
c) 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,
d) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoci budowy bezporednich
zjazdów z drogi krajowej nr 20,
e) stan prawny dróg wydzielonych na w/w dzia³kach
powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych,
f) w razie koniecznoci wyciêcia drzewa nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.

wanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.

§2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 79/2 we wsi Miszewo, gmina ¯ukowo.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
5) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹,
6) teren us³ug rzemios³a nieuci¹¿liwego,
7) projektowany dojazd wewnêtrzny,
8) projektowan¹ drogê dojazdow¹,
9) poszerzenie istniej¹cej drogi krajowej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹ oraz pod us³ugi rzemios³a 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zaintereso-

§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1365
UCHWA£A Nr XL/643/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejskiej w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 79/2 obr. Miszewo, gmina ¯ukowo.
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
funkcj¹ us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
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c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20o-45°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
i) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
j) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
k) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(30% powierzchni ogólnej dzia³ki),
l) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od istniej¹cej drogi lokalnej.
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej (do przepompowni Banino,
nastêpnie do kolektora ¯ukowo-Bysewo),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej.
5.0.USTALENIA INNE:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:

1) granice opracowania planu,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcj¹ us³ugow¹.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcj¹
us³ugow¹ 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1366
UCHWA£A Nr XL/646/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 46/30 i 46/31 we
wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
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art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 46/30 i 46/31 obr. Tuchom, gmina ¯ukowo:
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni
dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  600 m2,
g) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki),
I) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW1.
KW1  poszerzenie istniej¹cej drogi wewnêtrznej (szer.
poszerzenia 2 m).
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej (do projektowanej przepompowni Czarne B³ota, nastêpnie do kolektora ul.
Nowy wiat), do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie
szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
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z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej.
5.0.USTALENIA INNE:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie wewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania
terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w
Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
5) poszerzenie istniej¹cej drogi wewnêtrznej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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1367
UCHWA£A Nr XXXII/239/2002
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie utworzenia so³ectwa Kar¿nica.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz
§ 2 ust. 3 i 4 lit. a  d i § 41 ust. 1 Statutu Gminy Potêgowo zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XVIII/81/96
z 26 lutego 1996 r. Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 26, poz.
93-94 z póñ. zm.) Rada Gminy  po przeprowadzeniu
konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Utworzyæ na terenie Gminy Potêgowo so³ectwo Kar¿nica wyodrêbnione z obszaru so³ectwa ¯ochowo.
2. Granice so³ectwa Kar¿nica obejmuj¹ miejscowoci
Kar¿nica, Rêbowo i obszar okrelony za³¹cznikiem nr
1 do niniejszej uchwa³y.
3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest miejscowoæ Kar¿nica.
§2
1. So³ectwu Kar¿nica nadaje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Ukonstytuowanie siê organów so³ectwa Kar¿nica stanowi podstawê odpowiednich zmian Statutu Gminy Potêgowo.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXII/239/2002
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
Zasady ogólne
§1
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
§2
1. Rada Gminy Potêgowo tworzy so³ectwo w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Rada Gminy uchwala statut so³ectwa okrelaj¹cy zasady jego tworzenia, zasady powo³ywania i odwo³ywania organów so³ectwa oraz uprawnienia i obowi¹zki so³ectwa.

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania so³ectwa
§3
1. Ogó³ mieszkañców wsi Kar¿nica i Rêbowo stanowi
wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie so³ectwo Kar¿nica.
2. So³ectwo Grapice sk³ada siê ze wsi Kar¿nica i Rêbowo.
ROZDZIA£ III
Zakres dzia³ania so³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje wszelkie zadania publiczne na obszarze swego dzia³ania nie zastrze¿one dla gminy oraz
zlecone przez gminê.
2. Zadania zlecone s¹ finansowane z bud¿etu gminy.
§5
1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ opiniodawcz¹ dla
gminy w zakresie wszelkich spraw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ dotycz¹cych jego mieszkañców.
2. So³ectwo ma prawo zg³aszaæ opinie dotycz¹ce wszelkich innych spraw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Zarz¹du
i Rady Gminy.
ROZDZIA£ IV
Organy so³ectwa
§6
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka w iloci 3-5 cz³onków jako organ wspomagaj¹cy so³tysa.
Kadencja organów so³ectwa trwa do 8-go miesi¹ca po
dacie wyborów do Rady Gminy.
§7
1. Zebranie wiejskie rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwa³ w drodze g³osowania.
2. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostan¹ o nim powiadomieni co najmniej trzy dni
przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
4. W przypadku braku quorum zwo³uje siê zebranie w
drugim terminie, nie krótszym ni¿ 0,5 godziny po up³ywie terminu pierwszego i wówczas podejmuje siê wa¿ne uchwa³y, bez wzglêdu na iloæ osób obecnych na
zebraniu.
5. Dopuszczalne jest podanie obu terminów zebrania w
powiadomieniu o zebraniu.
6. Zebranie wiejskie zwo³uje:
1) Zarz¹d Gminy,
2) Wójt,
3) So³tys,
4) 1/5 sta³ych mieszkañców gminy uprawnionych do
g³osowania.
§8
So³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej w iloci 3-5 osób
wybiera siê w g³osowaniu tajnym sporód nieograniczo-
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nej iloci kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

uchwalony przez zebranie wiejskie roczny plan finansowo-rzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu gminy.

§9

§ 15

1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa podlega zebraniu wiejskiemu w sprawach w³asnych so³ectwa i
wykonuje zadania okrelone uchwa³ami.
2. So³tys wykonuje wszystkie zadania zlecone przez w³adze gminy i okrelone przepisami szczególnymi.
3. So³tys w szczególnoci prowadzi inkaso zobowi¹zañ
pieniê¿nych i innych nale¿noci finansowych gminy
oraz ponosi z tego tytu³u odpowiedzialnoæ materialn¹ przewidzian¹ przepisami szczególnymi.
4. So³tys mo¿e wyznaczyæ swojego zastêpcê sporód
cz³onków rady so³eckiej.
5. So³tys organizuje wykonanie zadañ so³ectwa okrelonych uchwa³ami Rady Gminy i decyzjami Zarz¹du
Gminy przy pomocy cz³onków rady so³eckiej.
6. So³tys w szczególnoci dopilnowuje przestrzegania
³adu i porz¹dku publicznego na terenie so³ectwa oraz
organizacji czynów spo³ecznych.
7. Za czynnoci zlecone przez Radê Gminy so³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub umownie.
8. Za wyj¹tkowo wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoæ Zarz¹d
mo¿e przyznaæ so³tysowi i cz³onkom rady so³eckiej nagrodê rzeczow¹ lub finansow¹.

1. Fundusze so³ectwa prowadzone s¹ na rachunku bankowym.
2. Rachunkiem bankowym dysponuje so³tys zgodnie z
rocznym planem finansowo-rzeczowym so³ectwa.
3. Drugi podpis sk³ada upowa¿niony pracownik Urzêdu
Gminy prowadz¹cy techniczn¹ obs³ugê finansow¹ so³ectwa.
4. Skarbnik Gminy przeprowadza kontrolê finansow¹ so³ectwa przynajmniej jeden raz w roku.

§ 10
So³tys i rada so³ecka lub jej cz³onkowie mog¹ byæ odwo³ani z powodu z³ego wykonywania swych obowi¹zków poprzez zebranie wiejskie zwo³ane na wniosek 1/5
uprawnionych do g³osowania mieszkañców w g³osowaniu tajnym w obecnoci co najmniej 1/3 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 11
1. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa i
cz³onków rady so³eckiej za ra¿¹ce ³amanie prawa i
przedstawiæ zebraniu wiejskiemu wniosek o odwo³anie w trybie okrelonym w § 10 statutu w terminie nie
póniejszym ni¿ 1 miesi¹c od chwili zawieszenia.
2. Na okres zawieszenia Zarz¹d wyznacza so³tysa komisarycznego sporód sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 12
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego po³o¿onego na obszarze jego dzia³ania, bêd¹cego jego w³asnoci¹ lub przekazane przez Radê Gminy.
2. Przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom so³ectwa prawa rzeczowe i maj¹tkowe w zakresie mienia gminnego pozostaj¹ nienaruszone.
§ 13
So³ectwo rozporz¹dza dochodami bêd¹cymi jego
udzia³em w bud¿ecie gminy i pochodz¹cym z zarz¹du
w³asnym mieniem komunalnym w sposób okrelony
przez zebranie wiejskie z zastrze¿eniem ograniczeñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 14
Podstawê gospodarki finansowej so³ectwa stanowi

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 16
1. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa pe³ni Zarz¹d Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu
Gminy do przeprowadzenia kontroli problemowych w
dzia³alnoci so³ectwa.
3. Wójt Gminy jest zobowi¹zany przeprowadziæ co najmniej 2 kontrole w roku w zakresie ³adu i czystoci w
so³ectwie.
§ 17
Rada Gminy przynajmniej raz w roku ocenia dzia³alnoæ so³ectwa.
§ 18
Rada Gminy nagradza wyró¿niaj¹ce siê so³ectwa lub
jego mieszkañców.
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UCHWA£A Nr XXXII/247/2002
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie utworzenia so³ectwa Grapice.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz
§ 2 ust. 3 i 4 lit. a-d i § 41 ust. 1 Statutu Gminy Potêgowo zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XVIII/81/96
z 26 lutego 1996 r. Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 26, poz.
93-94 z póñ. zm.) Rada Gminy  po przeprowadzeniu
konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Utworzyæ na terenie Gminy Potêgowo so³ectwo Grapice wyodrêbnione z obszaru so³ectwa G³uszynko.
2. Granice so³ectwa Grapice obejmuj¹ miejscowoci Grapice, Grapiczki i obszar okrelony za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest miejscowoæ Grapice.
§2
1. So³ectwu Grapice nadaje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1368
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2. Ukonstytuowanie siê organów so³ectwa Grapice stanowi podstawê odpowiednich zmian Statutu Gminy Potêgowo.

ROZDZIA£ IV
Organy so³ectwa

§3

Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka w iloci 3-5 cz³onków jako organ wspomagaj¹cy so³tysa.
Kadencja organów so³ectwa trwa do 8-go miesi¹ca po
dacie wyborów do Rady Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIII/247/2002
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
Zasady ogólne
§1
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
§2
1. Rada Gminy Potêgowo tworzy so³ectwo w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Rada Gminy uchwala statut so³ectwa okrelaj¹cy zasady jego tworzenia, zasady powo³ywania i odwo³ywania organów so³ectwa oraz uprawnienia i obowi¹zki so³ectwa.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania so³ectwa
§3
1. Ogó³ mieszkañców wsi Grapice i Grapiczki stanowi
wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie so³ectwo Grapice.
2. So³ectwo Grapice sk³ada siê ze wsi Grapice i Grapiczki.
ROZDZIA£ III
Zakres dzia³ania so³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje wszelkie zadania publiczne na obszarze swego dzia³ania nie zastrze¿one dla gminy oraz
zlecone przez gminê.
2. Zadania zlecone s¹ finansowane z bud¿etu gminy.
§5
1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ opiniodawcz¹ dla
gminy w zakresie wszelkich spraw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ dotycz¹cych jego mieszkañców.
2. So³ectwo ma prawo zg³aszaæ opinie dotycz¹ce wszelkich innych spraw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Zarz¹du
i Rady Gminy.

§6

§7
1. Zebranie wiejskie rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwa³ w drodze g³osowania.
2. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostan¹ o nim powiadomieni co najmniej trzy dni
przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
4. W przypadku braku quorum zwo³uje siê zebranie w
drugim terminie, nie krótszym ni¿ 0,5 godziny po up³ywie terminu pierwszego i wówczas podejmuje siê wa¿ne uchwa³y, bez wzglêdu na iloæ osób obecnych na
zebraniu.
5. Dopuszczalne jest podanie obu terminów zebrania w
powiadomieniu o zebraniu.
6. Zebranie wiejskie zwo³uje:
1) Zarz¹d Gminy,
2) Wójt,
3) So³tys,
4) 1/5 sta³ych mieszkañców gminy uprawnionych do
g³osowania.
§8
So³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej w iloci 3-5 osób
wybiera siê w g³osowaniu tajnym sporód nieograniczonej iloci kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§9
1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa podlega zebraniu wiejskiemu w sprawach w³asnych so³ectwa i
wykonuje zadania okrelone uchwa³ami.
2. So³tys wykonuje wszystkie zadania zlecone przez w³adze gminy i okrelone przepisami szczególnymi.
3. So³tys w szczególnoci prowadzi inkaso zobowi¹zañ
pieniê¿nych i innych nale¿noci finansowych gminy
oraz ponosi z tego tytu³u odpowiedzialnoæ materialn¹ przewidzian¹ przepisami szczególnymi.
4. So³tys mo¿e wyznaczyæ swojego zastêpcê sporód
cz³onków rady so³eckiej.
5. So³tys organizuje wykonanie zadañ so³ectwa okrelonych uchwa³ami Rady Gminy i decyzjami Zarz¹du
Gminy przy pomocy cz³onków rady so³eckiej.
6. So³tys w szczególnoci dopilnowuje przestrzegania
³adu i porz¹dku publicznego na terenie so³ectwa oraz
organizacji czynów spo³ecznych.
7. Za czynnoci zlecone przez Radê Gminy so³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub umownie.
8. Za wyj¹tkowo wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoæ Zarz¹d
mo¿e przyznaæ so³tysowi i cz³onkom rady so³eckiej nagrodê rzeczow¹ lub finansow¹.
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Dziennik Urzêdowy
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§ 10

§ 17

So³tys i rada so³ecka lub jej cz³onkowie mog¹ byæ odwo³ani z powodu z³ego wykonywania swych obowi¹zków poprzez zebranie wiejskie zwo³ane na wniosek 1/5
uprawnionych do g³osowania mieszkañców w g³osowaniu tajnym w obecnoci co najmniej 1/3 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

Rada Gminy przynajmniej raz w roku ocenia dzia³alnoæ so³ectwa.

§ 11

1369

1. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa i
cz³onków rady so³eckiej za ra¿¹ce ³amanie prawa i
przedstawiæ zebraniu wiejskiemu wniosek o odwo³anie w trybie okrelonym w § 10 statutu w terminie nie
póniejszym ni¿ 1 miesi¹c od chwili zawieszenia.
2. Na okres zawieszenia Zarz¹d wyznacza so³tysa komisarycznego sporód sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 12
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego po³o¿onego na obszarze jego dzia³ania, bêd¹cego jego w³asnoci¹ lub przekazane przez Radê Gminy.
2. Przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom so³ectwa prawa rzeczowe i maj¹tkowe w zakresie mienia gminnego pozostaj¹ nienaruszone.
§ 13
So³ectwo rozporz¹dza dochodami bêd¹cymi jego
udzia³em w bud¿ecie gminy i pochodz¹cym z zarz¹du
w³asnym mieniem komunalnym w sposób okrelony
przez zebranie wiejskie z zastrze¿eniem ograniczeñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 14
Podstawê gospodarki finansowej so³ectwa stanowi
uchwalony przez zebranie wiejskie roczny plan finansowo-rzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu gminy.
§ 15
1. Fundusze so³ectwa prowadzone s¹ na rachunku bankowym.
2. Rachunkiem bankowym dysponuje so³tys zgodnie z
rocznym planem finansowo-rzeczowym so³ectwa.
3. Drugi podpis sk³ada upowa¿niony pracownik Urzêdu
Gminy prowadz¹cy techniczn¹ obs³ugê finansow¹ so³ectwa.
4. Skarbnik Gminy przeprowadza kontrolê finansow¹ so³ectwa przynajmniej jeden raz w roku.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 16
1. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa pe³ni Zarz¹d Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu
Gminy do przeprowadzenia kontroli problemowych w
dzia³alnoci so³ectwa.
3. Wójt Gminy jest zobowi¹zany przeprowadziæ co najmniej 2 kontrole w roku w zakresie ³adu i czystoci w
so³ectwie.

§ 18
Rada Gminy nagradza wyró¿niaj¹ce siê so³ectwa lub
jego mieszkañców.

UCHWA£A Nr XLVII/289/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia rocznego sprawozdania Zarz¹du
Miasta i Gminy Debrzno z wykonania bud¿etu za 2001
rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r.) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê roczne sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok 2001 i planu finansowego zadañ zleconych
na dzieñ 31 grudnia 2001 rok.
1. Dochody
plan
11.678.315,00
wykonanie
11.445.443,53
w tym dotacje na zadania zlecone
plan
1.133.460,00
wykonanie
1.130.616,38
2. Wydatki
plan
11.678.315,00
wykonanie
11.250.635,50
w tym dotacje na zadania zlecone
plan
1.133.460,00
wykonanie
1.130.616,38
3. Bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ w wysokoci
194.808,03 z³otych
§2
Informacja stanowi za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du
Nr 495/2002 z dnia 29 marca 2002 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym, wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz
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UCHWA£A Nr XLVI/285/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 8 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIV/309/98 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ trzy lata.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 9 lit. a", art. 40 ust. 2
pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art.
13 ust. l, art. 34, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z pón. zm.) w zwi¹zku z
art. 140 Kodeksu Cywilnego Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. W uchwale Nr XLIV/309/98 z dnia 1 czerwca 1998 r.
Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie okrelenia zasad
nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy
lata:
1) treæ § 2 oznacza siê jako ust. 1,
2) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Zbyciu w ¿adnej formie nie podlegaj¹ nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy po³o¿one na
terenie miasta oznaczone w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
3) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Zbyciu w ¿adnej formie nie podlegaj¹ nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy po³o¿one na
terenie gminy oznaczone w za³¹czniku nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
4) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Zbyciu w ¿adnej formie nie podlega pas ochronny wokó³ jezior i rzek na terenie miasta i gminy
Debrzno o szerokoci 10 m od linii brzegowej z
uwzglêdnieniem istniej¹cej zabudowy i formy
w³asnoci.
5) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
Dzia³ki przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹,
przemys³ow¹, handlow¹, us³ugow¹ i rekreacyjn¹
oddaje siê wy³¹cznie w u¿ytkowanie wieczyste w
drodze przetargu".
6) treæ § 3 ust. 2 oznacza siê jako ust. 3.
7) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
Sprzeda¿ na rzecz u¿ytkowników wieczystych nieruchomoci przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie po zabudowaniu przedmiotowych dzia³ek zgodnie z pozwoleniem na budowê.
8) W § 12 ust. 2 pkt c skrela siê zwrot drobnych upraw
sadowniczo  warzywniczych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Debrzno.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLVI/285/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 8 marca 2002 r.
Nieruchomoci nie podlegaj¹ce sprzeda¿y

1. Siedziba Urzêdu Miasta i Gminy Debrzno:
 dzia³ka zabudowana Nr 226 o pow. 1.237 m2, Kw
13882, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Traugutta 2,
 dzia³ka zabudowana Nr 233 o pow. 847 m 2, Kw
13882, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Traugutta 2.
2. Lokale w³asnociowe spó³dzielcze w spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  W³asnociowej Debrzynka w
Debrznie w nieruchomoci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste oznaczonej Nr 337/15 o pow. 5.478 m2, Kw 13547
i bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy Debrzno:
 Nr 1 w budynku Nr 12a na Osiedlu 35-Lecia PRL
w Debrznie o powierzchni u¿ytkowej 74,38 m2 wraz
z przynale¿n¹ piwnic¹ o pow. 12 m2, Kw 21407,
 Nr 1 w budynku Nr 13a na Osiedlu 35-Lecia PRL
w Debrznie o powierzchni u¿ytkowej 74,38 m2 wraz
z przynale¿n¹ piwnic¹ o pow. 12 m2, Kw 21408.
3. Siedziba Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
 dzia³ka zabudowana Nr 714 o powierzchni 1.667 m2,
po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Wojska Polskiego 12,
Kw 13879.
4. Nieruchomoci zajête przez Szko³ê Podstawow¹ i Gimnazjum w Debrznie:
 dzia³ka zabudowana Nr 108 o pow. 15.714 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Królewskiej Nr 8,
Kw 19075,
 dzia³ka zabudowana Nr 109 o pow. 2.256 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Królewskiej Nr 8,
Kw 19075,
 dzia³ka Nr 209/1 o pow. 1.180 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Królewskiej i Miodowej, Kw 19075.
5. Nieruchomoci zajête przez Przedszkole Miejskie im.
Jana Brzechwy w Debrznie:
 dzia³ka zabudowana Nr 188/1 o pow. 1.054 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Ogrodowej. Kw 3895,
 dzia³ka zabudowana Nr 193/1 o pow. 4.675 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Ogrodowej. Kw 3895.
6. Siedziba Miejsko-Gminnego Orodka Kultury w Debrznie  dzia³ka zabudowana Nr 662/2 o powierzchni
2.824 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Wojska Polskiego, Kw 8216.
7. Siedziba Orodka Pomocy Spo³ecznej w Debrznie:
 dzia³ka zabudowana Nr 188/14 o powierzchni
1.652 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Ogrodowej, Kw 24206.
8. Siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Debrznie:
 dzia³ki zabudowane Nr 370/2 i Nr 380/3 o powierzchni
³¹cznej 925m2  w³asnoæ Gminy w udziale wynosz¹cym 601/1000 czêci  po³o¿one w Debrznie przy
ulicy Czerniakowskiej Nr 1, Kw 20527  lokal u¿ytkowy o powierzchni 215,35 m2, po³o¿ony na I piêtrze
budynku.
9. Nieruchomoci zajête przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Debrznie:
 dzia³ka zabudowana Nr 184 o powierzchni 7.394 m2,
po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Parkowej, Kw 10581,
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 dzia³ka zabudowana Nr 183/1 o powierzchni
1.159 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy Parkowej, Kw 10581,
 dzia³ka zabudowana 337/9 o powierzchni 690 m2,
po³o¿ona w Debrznie na Osiedlu 35-lecia PRL, Kw
10581,
 dzia³ka zabudowana Nr 840/3 o powierzchni
2.311 m2, po³o¿ona w Debrznie przy ulicy M³yñskiej,
Kw 10581,  dzia³ka zabudowana Nr 95/2 o powierzchni 3.200 m2, po³o¿ona w miejscowoci Debrzno Wie Gmina Lipka Kr. Kw 33766,
 dzia³ka zabudowana Nr 262/2 o powierzchni
6.800 m2, po³o¿ona w miejscowoci Debrzno Wie
Gmina Lipka Kr. Kw 33766.
10. Nieruchomoæ zajêta przez Stowarzyszenie Miejski
Klub Sportowy w Debrznie:
 nieruchomoæ zabudowana Nr 194/1 o powierzchni oko³o 52.400 m2, po³o¿ona w Debrznie, stanowi¹ca stadion miejski, Kw 14039.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLVI/285/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 8 marca 2002 r.
1) obrêb geodezyjny Grzymis³aw  dzia³ka nr 760/4 o
powierzchni 1.7700 ha i dzia³ka 760/27 o powierzchni
0.2916 ha, stanowi¹ce wysypisko odpadów komunalnych, opisane w ksiêdze wieczystej Kw 25158 S¹du
Rejonowego w Cz³uchowie,
2) obrêb geodezyjny Myligoszcz  dzia³ka nr 121 /2 zabudowana szko³¹ o powierzchni 1.1491 ha, opisana
w ksiêdze wieczystej Kw 19082 S¹du Rejonowego w
Cz³uchowie,
3) obrêb geodezyjny Uniechów  dzia³ka nr 1 13 zabudowana szko³¹ o powierzchni 0.1850 ha, opisana w
ksiêdze wieczystej Kw 19079 S¹du Rejonowego w
Cz³uchowie,
4) obrêb geodezyjny Strzeczona  dzia³ka nr 113 zabudowana szko³¹ o powierzchni 0.2567 ha, opisana w
ksiêdze wieczystej Kw 19078 S¹du Rejonowego w
Cz³uchowie,
5) obrêb geodezyjny Stare Gronowo  dzia³ka nr 279/2
zabudowana szko³¹ o powierzchni 1.9900 ha, opisana w ksiêdze wieczystej Kw 19084 S¹du Rejonowego
w Cz³uchowie,
6) obrêb geodezyjny Nowe Gronowo  dzia³ka nr 147
zabudowana wietlic¹ i lokalem mieszkalnym o powierzchni 0.2900 ha, opisana w ksiêdze wieczystej Kw
19083 S¹du Rejonowego w Cz³uchowie,
7) obrêb geodezyjny Uniechów miejscowoæ Skowarnki  dzia³ka nr 384/7 zabudowana wietlic¹ o powierzchni 0.1725, opisana w ksiêdze wieczystej Kw
17709 S¹du Rejonowego w Cz³uchowie,
8) obrêb geodezyjny Rozwory  dzia³ka nr 216 zabudowana wietlic¹ o powierzchni 0.0300 ha, opisana w
ksiêdze wieczystej Kw 23925 S¹du Rejonowego w
Cz³uchowie,
9) obrêb geodezyjny Strzeczona  dzia³ka nr 186/1 zabudowana wietlic¹ o powierzchni 0.3901 ha, opisana w ksiêdze wieczystej Kw 15618 S¹du Rejonowego
w Cz³uchowie,
10) obrêb geodezyjny Uniechów  dzia³ka nr 78 zabudowana wietlic¹ o powierzchni 0.2670 ha, opisana w
ksiêdze wieczystej Kw 24347 S¹du Rejonowego w
Cz³uchowie,
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11) obrêb geodezyjny Grzymis³aw miejscowoæ Stanis³awka  dzia³ka nr 662/5 o powierzchni 0.0614 ha,
opisana w ksiêdze wieczystej Kw 23224 S¹du Rejonowego w Cz³uchowie.
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UCHWA£A Nr XLVII/294/2002
Rady Miasta i Gminy w Debrznie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie pobierania op³at administracyjnych za wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 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 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89, poz. 971) art. 18 i 19 ust. 1 pkt c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i o op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116, poz. 502, z
1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 497, z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z
1995 r. Nr 147, poz 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160
poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz.
1315, Nr 125, poz. 1371 z 2001 r.) w zwi¹zku z art. 29 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14
poz. 124, Nr 100, poz. 1085) Rada Miasta i Gminy Debrzno po zasiêgniêciu opinii swoich komisji uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹:
1. 50 z³ za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
2. 50 z³ za wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Debrzno.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz
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UCHWA£A Nr XLI/261/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad jeziorem Orkusz w obrêbie Orkusz gmina Prabuty.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U. Nr 15 poz.
139 z 1999 r. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13
poz. 74 z 1996 r. ze zm.) Rada Miejska w Prabutach uchwala co nastêpuje:

tow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi:
1) 20% dla terenów zabudowy mieszkaniowej i dzia³alnoci gospodarczej;
2) 0% dla pozosta³ych terenów objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6

Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia, o
których mowa w § 1, § 2, § 3 uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Nr XLI/261/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17
maja 2002 r.
3) rysunku zmiany planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunkach zmian planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ ze
zmian¹ planu w szczególnych przypadkach, wymagaj¹cych spe³nienia warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych oraz zgody Zarz¹du Miasta.

Na planowanych terenach obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
zasady uzbrojenia w infrastrukturê techniczn¹:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê dla celów bytowych:  obowi¹zuje pod³¹czenie do wodoci¹gu wiejskiego;
2) w zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi:
a) dopuszcza siê rozwi¹zania indywidualne, np. w
postaci szczelnych zbiorników do gromadzenia
nieczystoci p³ynnych, z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni  powy¿sze
obowi¹zuje do czasu skanalizowania wsi Orkusz,
b) z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ do niej planowane inwestycje oraz zaprzestaæ u¿ywania zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia cieków sanitarnych;
3) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹:  tereny
przeznaczone do zabudowy nale¿y pod³¹czy do najbli¿szych urz¹dzeñ elektroenergetycznych obs³uguj¹cych zabudowê wsi Orkusz;
4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
a) z uwagi na ma³¹ skalê oraz indywidualny charakter inwestycji nie wymaga siê realizacji systemu
odwadniaj¹cego, przy czym wody opadowe z
drogi 3KW nie mog¹ sp³ywaæ bezporednio do
jeziora bez przefiltrowania w gruncie,
b) w przypadku realizacji kanalizacji deszczowej
wody opadowe z powierzchni dróg wymagaj¹
uprzedniego oczyszczenia w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych;
5) w zakresie zasilania w ciep³o:
a) na terenach objêtych niniejszym planem nie maj¹
zastosowania systemy centralnego zaopatrzenia
w energiê ciepln¹, mo¿liwe jest stosowanie indywidualnych róde³ ciep³a,
b) preferowane jest ogrzewanie budynków z ekologicznych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a;
6) w zakresie gospodarowania odpadami:
a) odpady nale¿y gromadziæ w sposób umo¿liwiaj¹cy ich okresowe wywo¿enie na sk³adowisko
odpadów, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci selektywnego zbierania odpadów, w nawi¹zaniu do stosowanej przez gminê praktyki unieszkodliwiania
odpadów oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,
b) w przypadku wytwarzania odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych w wyniku prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej, na inwestorze mog¹
ci¹¿yæ dodatkowe obowi¹zki wynikaj¹ce z Ustawy o odpadach, stosownie do iloci i rodzaju
odpadów.

§5

§7

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procen-

Na rysunku zmiany planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad jeziorem Orkusz,
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXVII/187/97 Rady Miasta i
Gminy w Prabutach z dnia 25. padziernika 1997 r, obejmuj¹c¹ tereny po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Orkusz
na fragmentach dzia³ek geodezyjnych nr 114/3 i 114/6,
zaznaczone na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y. Zmiana
planu stanowi jednoczenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
§2
Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i dzia³alnoci gospodarczej, oznaczone symbolem MG;
2) teren komunikacji i infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem KW.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki:
1) rysunek nr 1 w skali 1:2000,
2) rysunek nr 1A pt. Oznaczenia graficzne ustaleñ planu, które stanowi¹ za³¹czniki nr 1 i 1A do niniejszej
uchwa³y.
§4
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1) linia regulacyjna rozgranicza tereny oznaczone na rysunku zmiany planu numerem i symbolem, z których
ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y;
2) linia regulacyjna orientacyjna, odpowiednio do przepisu w pkt 1, dopuszcza mo¿liwoæ korekty podzia³u
terenów w zakresie nie koliduj¹cym z dalszymi przepisami niniejszej uchwa³y;
3) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) wyznacza graniczne mo¿liwoci usytuowania elewacji budynków;
b) wymaga zharmonizowania proporcji bry³ s¹siednich
budynków widocznych od strony terenów publicznych, np. dróg publicznych, ci¹gów pieszych, cie¿ek rowerowych itp.,
c) dopuszcza wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê niewielkich fragmentów elewacji, takich jak schody,
ganek, daszek itp.
4) obszar chronionego krajobrazu: w zagospodarowaniu
terenów nale¿y uwzglêdniæ zasady funkcjonowania
obszaru chronionego krajobrazu, w tym miêdzy innymi:
 koniecznoæ zapewnienia wzglêdnej równowagi ekologicznej,
 ograniczenie do minimum kolizji ze rodowiskiem,
 zastosowanie bezpiecznych parametrów technicznych planowanych obiektów i urz¹dzeñ.
§8
Na terenie 1MG obowi¹zuj¹:
1) program zagospodarowania:
a) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym, w postaci jednego budynku mieszkalnego,
b) dzia³alnoæ gospodarcza, w tym gospodarstwo
szkó³karskie i us³ugi z nim zwi¹zane, z wykluczeniem
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko; nale¿y przy tym uwzglêdniæ wymagania ustawy Prawa ochrony rodowiska, szczególnie
w zakresie:
 emisji zanieczyszczeñ wymienionych w art. 3
pkt 49, która mog³aby m. in. pogorszyæ walory
estetyczne rodowiska b¹d kolidowaæ z zagospodarowaniem terenów s¹siednich,
 przekroczenia standardów emisyjnych, o których mowa w art. 141 ustawy,
 zapobiegania negatywnemu oddzia³ywaniu na
rodowisko, o którym mowa w art. 6 ustawy;
2) wysokoæ budynków nie mo¿e przekroczyæ 1,5 kondygnacji mieszkalnej przy niskim cokole;
3) k¹t nachylenia po³aci dachu 25o-40o, pokrycie dachu ceramiczne lub zbli¿one do ceramicznego;
4) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tradycyjnych budynków siedliskowych we wsi Orkusz;
5) nie zabudowana czêæ dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 60% jej powierzchni;
6) w bezporednim otoczeniu zabudowy wymagana
jest zieleñ wysoka i rednio wysoka, widoczna od
strony terenów publicznych;
7) zagospodarowanie dzia³ki od strony drogi gminnej
powinno mieæ charakter reprezentacyjny;
8) kompozycja ca³oci za³o¿enia, tzn. zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz zagospodarowania
terenu z zieleni¹ i ma³¹ architektur¹ w³¹cznie, powinna nawi¹zywaæ do kompozycji siedlisk wiejskich
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we wsi Orkusz b¹d w okolicy, nie mo¿e ona zak³ócaæ
krajobrazu wsi letniskowej;
9) na etapie projektu budowlanego nale¿y dokonaæ oceny warunków posadowienia obiektów, a w razie stwierdzenia z³o¿onych b¹d skomplikowanych warunków
gruntowych wykonaæ dokumentacjê geologiczno  in¿yniersk¹ lub geotechniczn¹, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839, z dnia 08.10.1998.).
§9
Na terenie 2MG obowi¹zuj¹:
1) program zagospodarowania:
a) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym, w postaci jednego budynku mieszkalnego,
b) dzia³alnoæ gospodarcza, w tym us³ugi lene i zwi¹zana z nimi dzia³alnoæ, z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko; nale¿y przy tym uwzglêdniæ wymagania
ustawy Prawa ochrony rodowiska, szczególnie w
zakresie:
 emisji zanieczyszczeñ wymienionych w art. 3
pkt 49, która mog³aby m. in. pogorszyæ walory
estetyczne rodowiska b¹d kolidowaæ z zagospodarowaniem terenów s¹siednich,
 przekroczenia standardów emisyjnych, o których mowa w art. 141 ustawy,
 zapobiegania negatywnemu oddzia³ywaniu na
rodowisko, o którym mowa w art. 6 ustawy;
2) wysokoæ budynków nie mo¿e przekroczyæ 1,5 kondygnacji mieszkalnej przy niskim cokole;
3) k¹t nachylenia po³aci dachu 25o-40o, pokrycie dachu
ceramiczne lub zbli¿one do ceramicznego;
4) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tradycyjnych budynków siedliskowych we wsi Orkusz;
5) nie zabudowana czêæ dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 50% jej powierzchni;
6) w bezporednim otoczeniu zabudowy wymagana jest
zieleñ wysoka i rednio wysoka;
7) w zagospodarowaniu dzia³ki od strony planowanej w
s¹siedztwie zabudowy rekreacyjnej nale¿y uwzglêdniæ
pas zieleni izolacyjnej:
8) kompozycja ca³oci za³o¿enia, tzn. zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz zagospodarowania terenu z zieleni¹ i ma³¹ architektur¹ w³¹cznie, powinna nawi¹zywaæ do kompozycji siedlisk wiejskich we wsi
Orkusz b¹d w okolicy, nie mo¿e ona zak³ócaæ krajobrazu wsi letniskowej.
§ 10
Na terenie 3KW obowi¹zuj¹:
1) droga wewnêtrzna zapewniaj¹ca dojazd do planowanego terenu 2MG z drogi powiatowej nr 499 Prabuty 
Orkusz  Trzciano;
2) nale¿y uwzglêdniæ udostêpnienie drogi 3KW dla potrzeb dojazdu do terenu po³o¿onego po po³udniowo 
wschodniej stronie drogi, wyznaczonego w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb zabudowy rekreacyjnej;
3) w zagospodarowaniu pasa drogowego nale¿y przewidzieæ dwukierunkow¹ jezdniê, dopuszczaj¹c formê ci¹gu pieszo  jezdnego, a tak¿e urz¹dzenia liniowe infrastruktury technicznej;
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4) warunki zjazdu z drogi powiatowej na drogê 3KW nie
mog¹ zak³óciæ funkcjonowania drogi powiatowej; zjazd
nale¿y wykonaæ jako indywidualny, zgodnie z parametrami okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r (Dz. U. Nr 43
poz.430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie; realizacja zjazdu na koszt inwestora.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 11
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru nad jeziorem
Orkusz, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXVII/187/97 Rady
Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 25 padziernika 1997 r.,
w zakresie odnosz¹cym siê do terenu okrelonego w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

1373
UCHWA£A Nr XXXII/154/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za odprowadzanie cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) w zwi¹zku z art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 82, poz. 747) Rada Miejska w Skórczu
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê za odprowadzanie cieków do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz za zrzut cieków
dowo¿onych do oczyszczalni w wysokoci 2,10 z³ +
VAT za 1 m3.
2. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych. W razie braku
urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków
ustala siê jako równ¹ iloci pobranej wody.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

1374
UCHWA£A Nr 331/XLIV/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 17 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. Elektrowni wiatrowych we
wsi Gniewino i Tadzino gm. Gniewino.
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15, poz.
139 z 1999 r. z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j.
Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) Rada Gminy
Gniewino uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino
Nr XXIII/153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Gdañskiego Nr 21, poz. 121 z 1991 r. z pón. zm.) oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotycz¹cego elektrowni wiatrowych wraz ze stref¹ oddzia³ywania ha³asu we wsi Gniewino i Tadzino w gminie
Gniewino zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino Nr 274/XXXIV/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 82, poz. 1028 z 2001 r.).
§2
Granice obszaru objêtego ustaleniami planu, obejmuj¹cego dzia³ki nr 302, 330/2, 327 obszaru geodezyjnego
Gniewino i dzia³ek nr 71, 73, 74, 108/1, 113/3 obszaru
geodezyjnego Tadzino w gminie Gniewino, przedstawia
rysunek planu w skali 1:2000.
§3
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny elektrowni wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolem EWi,
2) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R,
3) tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu
symbolem MN,
4) zasady obs³ugi i trasy komunikacyjne, oznaczone na
rysunku planu symbolem K,
5) zasady obs³ugi i tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
EEgpz.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach okrela siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.
3. Tereny, o których mowa w ust. 2 mog¹ byæ w ca³oci
wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem
podstawowym lub czêciowo na cele przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego; przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny stref technicznych.

1) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych,
w tym równie¿ w formie zabudowy zagrodowej zwi¹zanej z produkcj¹ rolnicz¹.

§5

§8

Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) zabudowie  nale¿y przez to rozumieæ, o ile z tekstu
planu nie wynika inaczej, obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na budowê,
2) zakazie zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ, zakaz
lokalizacji nowej zabudowy oraz w stosunku do zabudowy istniej¹cej  zakaz wykonywania robót budowlanych, wymagaj¹cych pozwolenia na budowê,
3) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹%
udzia³em sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów budowlanych sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego terenu w ca³kowitej powierzchni
terenu,
4) budowli  nale¿y przez to rozumieæ ka¿dy obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem ma³ej
architektury,
5) instalacjach energetycznych  nale¿y przez to rozumieæ infrastrukturê techniczn¹ stosowan¹ w procesach energetycznych obejmuj¹c¹ urz¹dzenia wraz z
uk³adami po³¹czeñ miêdzy nimi,
6) elektrowni wiatrowej  nale¿y przez to rozumieæ, stanowi¹cy budowlê wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami i infrastruktur¹ techniczn¹, zespó³ pr¹dotwórczy
przetwarzaj¹cy energiê mechaniczn¹ wiatru na energiê elektryczn¹,
7) parku wiatrowym  nale¿y przez to rozumieæ nale¿¹c¹ do jednego podmiotu gospodarczego wspó³pracuj¹c¹ z sob¹ grupê elektrowni wiatrowych, stanowi¹c¹ wraz z niezbêdnymi instalacjami energetycznymi jednorodny zespó³ przestrzenno  u¿ytkowy,
8) sieci energetycznej  nale¿y przez to rozumieæ nale¿¹ce do przedsiêbiorstw energetycznych po³¹czone
i wspó³pracuj¹ce ze sob¹ instalacje energetyczne,
s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji enegii elektrycznej do odbiorców.

1. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji, zapewnienia warunków bezpieczeñstwa oraz ochrony rodowiska wyznacza siê strefy techniczne wokó³ projektowanych elektrowni wiatrowych.
2. Linie rozgraniczaj¹ce teren strefy technicznej ustala siê
w odleg³oci 55 m od osi wie¿y poszczególnej elektrowni wiatrowej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania:
1) jako przeznaczenie podstawowe ustala siê rolnicze
wykorzystanie gruntów,
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym równie¿ zabudowy zwi¹zanej z produkcj¹ rolnicz¹.

Rozdzia³ 2
Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem
§6
1. Wyznacza siê w planie tereny budowlane, przeznaczone pod lokalizacjê zabudowy i infrastruktury technicznej zwi¹zanej z funkcjonowaniem parku wiatrowego.
2. Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze, o których
mowa w ust. 1, grunty rolne klasy V i VI pochodzenia
mineralnego o ³¹cznej powierzchni 0,899 ha.
§7
1. Wyznacza siê w planie granice terenów rolnych nieprzeznaczonych pod zabudowê.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê u¿ytkowanie rolnicze.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê
kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania.
4. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

§9
1. Wyznacza siê w planie tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, obejmuj¹ce obszar
zgodny z rysunkiem dotychczas obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 121 z 1991 r.
z pón. zm.).
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
obowi¹zuj¹ warunki zabudowy i zagospodarowania jak
w ustaleniach planu, o którym mowa w ust. 1.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dla terenów elektrowni wiatrowych
§ 10
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EWi ustala siê lokalizacjê elektrowni wiatrowych.
2. Elektrownie wiatrowe w granicach terenu obj¹tego planem stanowi¹ jeden park wiatrowy.
3. Dla parku wiatrowego obowi¹zuj¹ nast¹puj¹ce ustalenia:
1) obowi¹zuje jednakowy typ elektrowni wiatrowych,
2) obowi¹zuje jednolita kolorystyka elektrowni wiatrowych,
3) projekt zagospodarowania terenu pod lokalizacjê
elektrowni wiatrowych musi obejmowaæ ca³y park
wiatrowy.
4. Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
5. Ustala si¹ nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod elektrowniê
wiatrow¹:
1) funkcja obiektu: zespó³ pr¹dotwórczy przetwarzaj¹cy energiê mechaniczn¹ wiatru na energiê elektryczn¹,
2) forma obiektu: budowla wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami i infrastruktur¹ techniczn¹,
3) konstrukcja obiektu: konstrukcja wie¿owa z turbinami wiatrowymi,
4) dopuszczalne parametry techniczno  u¿ytkowe:
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 maksymalna moc znamionowa turbiny: 2,5 MW,
 maksymalna moc akustyczna ród³a dwiêku:
103,1 dB dla prêdkoci wiatru 10 m/s, 102,8 dB dla
prêdkoci wiatru 10 m/s,
 konstrukcja wie¿y: stalowa rurowa pe³nocienna,
 maksymalna wysokoæ wie¿y: 80 m,
 maksymalna rednica konstrukcji wie¿y: 6 m,
 maksymalna rednica skrzyde³ wirnika: 80 m,
5) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 20%,
6) niedopuszczalne jest wykorzystywanie konstrukcji
wie¿y jako nonika reklamowego,
7) obowi¹zuje wykonanie instalacji odgromowej.
6. Kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna sprzyjaæ
ograniczeniu zasiêgu ich oddzia³ywania na krajobraz
oraz zmniejszaæ ryzyko kolizji z przelatuj¹cymi ptakami. Powinna ona stanowiæ element projektu budowlanego i obejmowaæ:
 kolor jasnoszary lub bia³y jako kolor podstawowy
elektrowni wiatrowej,
 kolory podstawy wie¿y (do 1/3 wysokoci) nawi¹zuj¹ce do kolorystyki na linii widnokrêgu
 o ró¿nej intensywnoci, rozjaniane ku górze,
 jaskrawe zakoñczenia ³opat wirnika, zwiêkszaj¹ce ich
widocznoæ dla ptaków, np.: ¿ó³toczerwone, ¿ó³toczarne itp.
Rozdzia³ 4
Zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury komunikacyjnej
§ 11
1. Powi¹zanie komunikacyjne obszaru objêtego planem
z uk³adem zewnêtrznym w oparciu o istniej¹cy uk³ad
dróg gminnych.
2. Dla oznaczonych na rysunku planu symbolem 015
KDVA i 016 KDVA dróg gminnych dojazdowych D1/2
ustala siê:
1) minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 15 m,
2) odleg³oæ obiektów budowlanych poza terenem zabudowy 15 m od zewn¹trznej krawêdzi jezdni (na
terenie zabudowy co najmniej 6 m).
3. Dla oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw.1,
KDw.2 i KDw.3 dróg wewnêtrznych dojazdowych D1/1
ustala siê:
 minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 10 m.
 dopuszcza siê wy³¹cznie przepuszczaln¹ nawierzchniê jezdni.
Rozdzia³ 5
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 12
1. Na terenach, objêtych ustaleniami planu, dopuszcza
siê adaptacjê istniej¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji infrastruktury technicznej, niezbêdnej dla funkcjonowania terenów wyznaczonych na obszarze objêtym granicami planu,
zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 3 pkt 1), na warunkach
ustalonych przez gestorów sieci zewnêtrznych.
3. Dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych
dopuszcza siê wy³¹cznie zastosowanie linii kablowych
uk³adanych w gruncie.

4. Przy³¹czenie parku wiatrowego do sieci elektroenergetycznej na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹, zgodnie z ustaleniami ust. 2 i 3.
5. Wyznacza siê w planie teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, zwi¹zany z funkcjonowaniem parku wiatrowego, oznaczony na rysunku planu symbolem EEgpz:
1) przeznaczenie terenu  g³ówny punkt zasilania GPZ,
2) w granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych i urz¹dzeñ zgodnych z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 1).
Rozdzia³ 6
Ustalenie stawki procentowej do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
§ 13
Ustala siê 20% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w
momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
Rozdzia³ 7
Postanowienia koñcowe
§ 14
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 Gniewinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 15
We fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 121 z 1991 r. z
pón. zm.) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy elektrowni wiatrowych wraz ze stref¹ oddzia³ywania ha³asu we wsi Gniewino i Tadzino w
gminie Gniewino zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy
Gniewino Nr 274/XXXIV/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 82, poz. 1028 z 2001 r.).
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz
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§3

UCHWA£A Nr 337/XLIV/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 17 czerwca 2002 r.

Traci moc uchwa³a Nr XLI/435/97 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta
S³upska.

w sprawie zmiany do Statutu Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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, 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 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
W czêci I. Postanowienia ogólne. dodaje siê § 5c
w brzmieniu:
§ 5c I. Jednostkami organizacyjnymi gminy s¹:
1. Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa im. Gabriela
Narutowicza w Gniewinie.
2. Samorz¹dowe Gimnazjum im. Ks. Stanis³awa
Galasa w Kostkowie.
3. P³ywalnia Kryta w Gniewinie.
4. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Gniewinie.
5. Gminny Zak³ad Komunalny i Ochrony rodowiska w Gniewinie.
II. Jednostki wymienione w pkt 1-4 prowadz¹ samodzieln¹ Gospodarkê finansow¹.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz
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UCHWA£A Nr XLVI/569/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta S³upska.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i
porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.)
Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i
porz¹dku na terenie miasta S³upska okrelone w Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku w miecie S³upsku zawartym w za³¹czniku stanowi¹cym integraln¹ czêæ
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLVI/569/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 czerwca 2002 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI
I PORZ¥DKU NA TERENIE MIASTA S£UPSKA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci znajduj¹cych
siê w miecie S³upsku.
§2
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych drobnych  nale¿y przez to
rozumieæ odpady komunalne zbierane do typowych
pojemników,
2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne, które nie
mog¹ byæ umieszczone, ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê, w typowych pojemnikach,
3) odpadach rolinnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach
zielonych wskutek ich pielêgnacji i uprawiania oraz
odpady pochodzenia rolinnego z targowisk,
4) zak³adzie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ legalnie dzia³aj¹cy obiekt s³u¿¹cy prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególnoci
mog¹ byæ to sk³adowiska, kompostownie, spalarnie,
sortownie, zak³ady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciek³ych,
5) firmie wywozowej  nale¿y przez to rozumieæ zak³ad
bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê, posiadaj¹cego wydane przez Prezydenta Miasta S³upska zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w
zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,
6) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.).
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§3
Regulamin obowi¹zuje:
1) w³acicieli nieruchomoci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asnoci¹ gminy.
ROZDZIA£ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA
CZYSTOCI I PORZ¥DKU NA NIERUCHOMOCIACH
I TERENACH U¯YTKU PUBLICZNEGO

mog¹ byæ bezporednio odprowadzane do zbiorników
wodnych lub do ziemi,
2) dorane naprawy i regulacje samochodów mog¹ siê
odbywaæ wy³¹cznie w miejscach o tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹
gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych; zabrania siê prowadzenia napraw blacharskolakierniczych.
ROZDZIA£ III
URZ¥DZENIA PRZEZNACZONE
DO GROMADZENIA ODPADÓW
§8

1. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹
obowi¹zek ustawienia na tych terenach
lub obiektach koszy na mieci i systematycznego ich
opró¿niania, w sposób nie dopuszczaj¹cy do przepe³nienia.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1  w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej  dotyczy przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przystanków. Koordynacja dzia³añ nale¿y do administratora przystanków.

1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoci musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okrelonym w niniejszym
Regulaminie, natomiast nieczystoci ciek³e, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej b¹d przydomowej
oczyszczalni cieków, w zbiornikach odpowiadaj¹cych
wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w
szczególnoci z zakresu wynikaj¹cego z prawa budowlanego.
2. W³aciciel nieruchomoci zapewnia wyposa¿enie jej w
urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych.
3. Odpady komunalne drobne mog¹ byæ gromadzone
jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach lub
kontenerach, wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.
4. Pojemniki i kontenery mog¹ stanowiæ w³asnoæ:
 firmy wywozowej,
 w³aciciela nieruchomoci.
5. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci przez osoby do tego uprawnione i usuwane mo¿liwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych
z firm¹ wywozow¹.
6. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek przekazywania odpadów rolinnych firmom wywozowym na
zasadach jak drobne odpady komunalne. Z obowi¹zku zwolnieni s¹ w³aciciele nieruchomoci, którzy maj¹
mo¿liwoæ i wykorzystuj¹ odpady we w³asnym zakresie tj. kompostuj¹ lub w odniesieniu do drewna wykorzystuj¹ je w celach energetycznych.
7. W³aciciele nieruchomoci, na których prowadzone s¹
prace remontowe, zobowi¹zani s¹ do zabezpieczenia
kontenera do gromadzenia odpadów powstaj¹cych z
remontu.
8. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych.
9. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych tak¿e suchych odpadów rolinnych.

§7

§9

Na nieruchomociach lub ich czêciach takich jak chodniki, podwórka itp.:
1) mycie samochodów mo¿e odbywaæ siê jedynie pod
warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzone s¹
do kanalizacji sanitarnej za zgod¹ Sp. z o.o. Wodoci¹gi S³upsk lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególnoci cieki takie nie

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne drobne na nieruchomociach:
1) na ka¿d¹ nieruchomoæ w tym dla ulicznych punktów ma³ej gastronomii musi przypadaæ minimum
jeden pojemnik o obj. 110 l. Ustalenie dotyczy tak¿e
ulicznych punktów ma³ej gastronomii, w których
powstaj¹ odpady,

§4
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomoci.
2. W³aciciele nieruchomoci albo inne podmioty wskazane ustaw¹ maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego oczyszczania ze niegu i lodu oraz usuwania b³ota i zanieczyszczeñ z chodnika.
3. Obowi¹zek okrelony w ust. 2 dotyczy tak¿e innych
czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
§5
1. Obowi¹zek oczyszczania ze niegu i lodu winien byæ
realizowany przez odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ usuwaj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ chodnika. Piasek u¿yty do tych celów
nale¿y usun¹æ z chodnika niezw³ocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny byæ
gromadzone w pojemnikach na odpady.
3. Zakazuje siê zgarniania niegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.
4. Obowi¹zki okrelone w ust. 1-3 dotycz¹c¹ w³acicieli
nieruchomoci b¹d innych podmiotów obci¹¿onych
obowi¹zkiem oczyszczania chodników oraz zarz¹dców
dróg.
§6

 2923 

Poz. 1376, 1377

2) dla ka¿dego budynku wielomieszkaniowego nale¿y
ustawiæ minimum jeden pojemnik 1100 l na ka¿de 1012 mieszkañ lub kilka pojemników o ³¹cznej pojemnoci 1100 l,
3) odpady komunalne drobne mog¹ byæ gromadzone jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.
§ 10
1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje siê
ustawiane przez Gminê lub firmê wywozow¹ pojemniki w nastêpuj¹cej kolorystyce:
a) niebieski  z przeznaczeniem na papier,
b) zielony  z przeznaczeniem na szk³o kolorowe,
c) bia³y  z przeznaczeniem na szk³o bia³e,
d) srebrzystoszary  z przeznaczeniem na metale,
e) ¿ó³ty- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
f) pojemnik typu DRUCIAK  z przeznaczeniem na
tworzywa sztuczne.
2. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów okrelonych w niniejszym Regulaminie. Szczegó³owe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone
zostan¹ w umowie z firm¹ wywozow¹ lub zak³adem
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 11
1. Pojemniki na odpady komunalne drobne nale¿y ustawiaæ w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla u¿ytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w
sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i
utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób
trzecich.
2. Pojemniki powinny byæ ustawione w miejscu trwale
oznaczonym, na równej powierzchni, w miarê istniej¹cych mo¿liwoci utwardzonej, zabezpieczonej przed
zbieraniem siê wody i b³ota. Miejsce ustawienia pojemników w³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany
utrzymywaæ w czystoci.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi w³aciciel nieruchomoci, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników okrelonych w § 9 oraz koszy na odpady na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej ponosi ich w³aciciel.
Rozdzia³ IV
ZASADY USUWANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOCI
§ 12
1. Sta³e odpady komunalne drobne musz¹ byæ usuwane
z terenu nieruchomoci w terminach uzgodnionych z
firm¹ wywozow¹ z czêstotliwoci¹, co najmniej raz na
tydzieñ.
2. Nieczystoci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoci z czêstotliwoci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie
nast¹pi wyp³yw ze zbiornika, zw³aszcza wynikaj¹cy z
jego przepe³nienia, a tak¿e zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
3. Je¿eli objêtoæ pojemników nie wystarcza na przyjêcie rosn¹cej iloci odpadów komunalnych drobnych,
nale¿y zamówiæ ustawienie dodatkowych pojemników

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b¹d zwiêkszyæ czêstotliwoæ wywozu. Zg³oszenia dokonuje w³aciciel nieruchomoci do firmy wywozowej
³¹cznie ze zobowi¹zaniem ponoszenia dodatkowych
kosztów.
4. Ustala siê normatywn¹ iloæ sta³ych odpadów komunalnych w wysokoci 2,0 m3/mieszkañca/rok.
5. Normatywne iloci nieczystoci ciek³ych wylicza siê
wed³ug zasad okrelonych w odrêbnych przepisach.
6. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach okrelonych w ustawie dowodów usuniêcia ustalonej iloci odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tej¿e ustawy.
ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 13
Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny.

1377
UCHWA£A Nr XXIV/260/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Przodkowo,
czêæ dzia³ki nr 647, w gminie Przodkowo.
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. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40
ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.
j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z pón. zm.) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych,
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i
us³ug rzemios³a przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22o-35° lub 45o-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  700 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD,
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z
warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  odpady winny byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych w miejscu ich wytwarzania, organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników
usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjne:.
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej nr 10211 za
porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej,
 na etapie planów zagospodarowania terenu przed³o¿yæ projekt w³¹czenia drogi wewnêtrznej do drogi
powiatowej do akceptacji zarz¹du drogi.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z zdnia 6 sierpnia 1993 r.,
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowana droga wewnêtrzna.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wy-

dawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XXXII/313/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 6 wrzenia 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XIX/146/96 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z
1997 r. Nr 78, poz. 483 zm. w 2001 r.: Dz. U. Nr 28, poz.
319 oraz art. 3 ust. 1 i 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 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Redy stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XIX/146/96 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6
lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1998 r. Nr 64, poz. 346 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wykonywanie
zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze
wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.;
2) w § 5:
a) w zdaniu pierwszym wyraz obejmuje zastêpuje
siê wyrazem obejmuj¹,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) edukacji publicznej,
d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 9) kultury fizycznej i
turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
e) pkt 14 otrzymuje brzmienie: porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony
przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
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f) w pkt 16 na pocz¹tku dodaje siê wyrazy polityki prorodzinnej, w tym,
g) dodaje siê pkt 17  20 w brzmieniu:
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8.1. Miasto dzia³a za porednictwem swoich organów: Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta.
2. Dzia³alnoæ organów, o których mowa w ust. 1,
jest jawna. Jawnoæ ta obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskania informacji, wstêpu na sesjê Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów i
komisji Rady Miejskiej.;
4) w § 9 skrela siê ust. 2;
5) w § 10 ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) wybór i odwo³anie
Zarz¹du Miasta, ustalanie wynagrodzeñ Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta, stanowienie o kierunkach
dzia³ania Zarz¹du Miasta oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) podejmowanie
uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz z zakresu w³aciwoci powiatu
i województwa.,
c) po pkt 12 dodaje siê pkt 12a w brzmieniu:
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
d) po pkt 13 dodaje siê pkt 13a w brzmieniu:
13a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
6) w § 11:
a) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Miejskiej,
do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
b) w ust. 2a wyrazy przewodnicz¹cy wojewódzkiej komisji wyborczej zastêpuje siê wyrazami wojewódzki komisarz wyborczy,;
7) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Sesje Rady Miejskiej
przygotowuje, zwo³uje i prowadzi Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, proponuj¹c projekt porz¹dku obrad,
miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Na wniosek Zarz¹du
lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Miejskiej Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia
wniosku. Do wniosku winien byæ za³¹czony porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.;
8) w § 17 skrela siê ust. 3;
9) w § 18 po wyrazie (quorum) dodaje siê wyrazy w
g³osowaniu jawnym;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Prace Rady
Miejskiej przygotowuje, zwo³uje i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, a w razie jego nieobecnoci
wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy. W
przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy
wiekiem.;
11) w § 22 po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu: 6a.
Rada Miejska mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady Miejskiej.;
12) w § 24 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu: 3a.
Obywatele maj¹ prawo do rejestracji dwiêku lub
obrazu na sesjach Rady Miejskiej. W takich przypadkach zainteresowany obywatel jest zobowi¹zany
zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej informuj¹c go o tym fakcie, w celu przekazania tej wiadomoci wszystkim zebranym.;
13) w § 54 wyrazy s¹ organami powo³anymi zastêpuje
siê wyrazami s¹ powo³ywane;
14) § 55 otrzymuje brzmienie:
§ 55. Rada Miejska powo³uje sta³e i dorane komisje
ze swojego grona.;
15) § 61 otrzymuje brzmienie: § 61. W posiedzeniach
komisji mog¹ braæ udzia³ radni nie bêd¹cy cz³onkami
tej komisji. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa do g³osowania.;
16) w § 67 w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania:
<< Tak mi dopomó¿ Bóg.>>;
17) w § 69:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Radny ma prawo i
obowi¹zek braæ aktywny udzia³ w pracach organów
gminy, do których zosta³ wybrany,
b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz organów zastêpuje siê wyrazem komisji.;
18) w § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Radny w zwi¹zku z wykonywaniem mandatu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.;
19) w § 78:
a) w ust. 4:
 pkt 2 kropkê zastêpuje siê przecinkiem,
 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu: 3) w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Miasta.
b) w ust. 8 cyfry 2/3 zastêpuje siê cyframi 3/5;
20) w § 86:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W sk³ad Zarz¹du
Miasta wchodzi Burmistrz jako Przewodnicz¹cy
Zarz¹du, jego zastêpca oraz pozosta³y jeden cz³onek.;
b) w ust. 4 wyrazy pozostali cz³onkowie zastêpuje
siê wyrazem pozosta³y cz³onek,
c) w ust. 5 i 6 wyrazy pozosta³ych cz³onków zastêpuje siê wyrazami pozosta³ego cz³onka,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Cz³onkostwa Zarz¹du Miasta nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej oraz z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego a tak¿e z mandatem pos³a i senatora.;
21) w § 87:
a) w ust. 1 cyfrê 6 zastêpuje siê cyfr¹ 3,
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22)
23)
24)

25)

26)

27)

Poz. 1378

 2926 

b) w ust. 5 po wyrazach Rady Ministrów dodaje siê
wyrazy na wniosek ministra w³aciwego do spraw
administracji publicznej ,
c) w ust. 6 wyrazy w trybie ust. 4 zastêpuje siê wyrazami w wyniku wyborów przedterminowych, o
których mowa w ust. 4,
d) w ust. 7 wyrazy zarz¹d komisaryczny zastêpuje
siê wyrazami komisarz rz¹dowy, a po wyrazach
Rady Ministrów skrela siê kropkê i dodaje wyrazy na wniosek ministra w³aciwego do spraw
administracji publicznej.;
w § 88 w ust. 2 skrela siê pkt 8;
w § 90 w ust. 2 pkt 5 na koñcu zdania dodaje siê wyrazy o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.;
w § 91:
a) w ust. 1 wyraz Uchwa³y zastêpuje siê wyrazem
Uchwa³a i dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu
absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem
uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.,
b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Po
zapoznaniu siê z opiniami, o których mowa w § 65
ust. 3, oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady Miejskiej, a nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du Miasta Rada Miejska mo¿e odwo³aæ
Zarz¹d Miasta wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów
ustawowego sk³adu Rady Miejskiej, w g³osowaniu
tajnym.;
w § 92:
a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym skrela siê wyrazy
Zarz¹d Miasta z wyj¹tkiem, a w zdaniu drugim
po wyrazie uzasadnienia skrela siê kropkê i dodaje siê wyrazy przyczyny odwo³ania.,
b) w ust. 2 skrela siê wyrazy w³aciw¹ komisjê oraz,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. G³osowanie w sprawie odwo³ania Burmistrza Rada Miejska przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której zg³oszono
wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿ po
up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku.
Je¿eli wniosek o odwo³anie Burmistrza nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów,kolejny wniosek o
odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿
po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania z zachowaniem trybu przewidzianego w § 78
ust. 2 pkt 2 i ust. 8 oraz niniejszym paragrafie.;
w § 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Odwo³anie Burmistrza albo z³o¿enie przez niego
rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du Miasta albo z³o¿eniem
rezygnacji przez ca³y Zarz¹d Miasta.;
w § 94:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du Miasta Rada
Miejska dokonuje wyboru nowego Zarz¹du Miasta w trybie § 78, § 86, i § 87, odpowiednio w ci¹gu
3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji, przepisy § 87 stosuje siê odpowiednio.,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W przypadku odwo³ania cz³onka Zarz¹du Miasta nie bêd¹cego jego
przewodnicz¹cym Rada Miejska dokonuje wyboru
nowego cz³onka Zarz¹du Miasta w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Odwo³any Zarz¹d
Miasta lub jego poszczególni cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego
Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada
Miejska mo¿e zwolniæ cz³onka Zarz¹du Miasta z
tego obowi¹zku.,
d) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu 4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje siê odpowiednio w przypadku z³o¿enia rezygnacji przez ca³y Zarz¹d Miasta.;
28) w § 95 ust. 1 po wyrazach Zarz¹dzie Miasta dodaje
siê wyrazy przez cz³onka nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym, a wyraz daty zastêpuje siê wyrazem
dnia;
29) w § 96 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu: 3a.
Bez zgody Zarz¹du Miasta Rada Miejska nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ dochodów.;
30) dodaje siê rozdzia³y XI a w brzmieniu:
XI a. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z
dokumentów Rady Miejskiej i jej komisji oraz Zarz¹du Miasta.
§ 1001
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady Miejskiej,w tym
Komisji Rewizyjnej,
2) protoko³y z sesji Rady Miejskiej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du Miasta,
4) rejestr uchwa³ Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
6) rejestr wniosków sk³adanych na sesji Rady Miejskiej.
2. Dokumenty, wymienione w ust. 1, podlegaj¹ udostêpnianiu na pisemny wniosek z³o¿ony Burmistrzowi Miasta, po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i statutem.
§ 1002
1. Dokumenty Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Miasta w Redzie, zgodnie z
zakresem dzia³ania okrelonym w regulaminie organizacyjnym Urzêdu i w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Z dokumentów wymienionych w § 1001 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi oraz je
fotografowaæ lub kopiowaæ.
3. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 i 2 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta w Redzie i
w asycie pracownika tego Urzêdu.
4. Za dokonane na ¿¹danie obywatela kserokopii oraz za
uwierzytelnienie kopii lub kserokopii dokumentu, jego
fotografii, wyci¹gu lub odpisu pobiera siê op³aty okrelone w odpowiednich przepisach prawa.
§ 1003
1. Dokumenty Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta zawieraj¹ce fragmenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane
s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Burmistrzowi Miasta,
za porednictwem Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
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2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 s¹ udostêpniane
po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnianie ograniczaj¹ ustawy.
§ 1004
Uprawnienia okrelone w § 1001-3 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹, jej komisjê lub Zarz¹d Miasta uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kodeksu postêpowania administracyjnego.;
31) dodaje siê rozdzia³ XI b w brzmieniu:
XI b. Pracownicy samorz¹dowi
§ 1005
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania w
Urzêdzie Miasta w Redzie s¹ pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach kierowniczych, okrelonych w § 4 pkt
1,3, 4,5 i 6 regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miasta
w Redzie stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/
244/2000 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada
2000r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miasta w Redzie.
2. Mianowania dokonuje siê w czwartym roku licz¹c od
dnia podjêcia pracy w Urzêdzie Miasta w Redzie.
3. Pracownicy samorz¹dowi mianowani, podlegaj¹ ocenom kwalifikacyjnym dokonywanym raz na dwa lata.
4. Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
1) przygotowanie zawodowe do zajmowanego stanowiska,
2) znajomoæ przepisów prawa wymaganego na danym stanowisku,
3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
pod k¹tem iloci uzasadnionych skarg i wydanych
wadliwych decyzji,
4) jakoæ, rzetelnoæ i terminowoæ wykonania powierzonych zadañ,
5) umiejêtnoæ wspó³pracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzêdu w ramach koordynacji zadañ,
6) zdyscyplinowanie i obowi¹zkowoæ,
7) inicjatywa i samodzielnoæ w ramach powierzonych obowi¹zków,
8) umiejêtnoæ bezkonfliktowego dzia³ania w kontaktach z interesantami, prze³o¿onymi, podw³adnymi
i wspó³pracownikami,
9) umiejêtnoæ organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
10) ochrona informacji niejawnych.
5. W wyniku przegl¹du kadrowego pracownik mo¿e uzyskaæ jedn¹ z wymienionych ocen kwalifikacyjnych:
szczególnie dobr¹, dobr¹, zadawalaj¹c¹ lub
ujemn¹ (negatywn¹) bêd¹c¹ redni¹ ocen z poszczególnych kryteriów, o których mowa w ust. 4.
6. Pracownik, który uzyska³ ujemn¹ ocenê kwalifikacyjn¹
podlega ponownej ocenie nie wczeniej ni¿ po up³ywie trzech miesiêcy.
7. Burmistrz mo¿e rozwi¹zaæ w drodze wypowiedzenia
stosunek pracy z pracownikiem, który ponownie uzyska³ ujemn¹ ocenê kwalifikacyjn¹.;
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32) w § 1 ust. 1 za³¹cznika Nr 4 do statutu Miasta Redy 
zasady, tryb i przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej
i przedmiot dzia³ania innych sta³ych komisji  wyrazy
podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych
oraz jednostek powo³anych uchwa³ami Rady Miejskiej
zastêpuje siê wyrazami gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.;
33) w za³¹czniku Nr 6 do statutu Miasta Redy  wykaz
jednostek organizacyjnych Miasta Redy:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8. Szko³a Podstawowa Nr 4 im. p³k. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie, ul. £¹kowa 36/38,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Redzie, ul.Aleksandra Zawadzkiego 12,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Stefana ¯eromskiego w Redzie, ul. Brzozowa 30,
d) po pkt 10 dodaje siê pkt 11 i 12 w brzmieniu:
11. Gimnazjum Nr 1 w Redzie, ul. £¹kowa 36/38,
12. Gimnazjum Nr 2 w Redzie, ul. Brzozowa 30.;
§2
Do koñca kadencji Rady Miejskiej, w czasie której niniejsza uchwa³a zosta³a podjêta, przepisy zawarte w § 86
ust. 2, 4-7 i § 87 ust. 1 statutu, o którym mowa w § 1,
maj¹ zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie uchwa³y traci moc obowi¹zuj¹c¹ przepis zawarty w § 5 regulaminu organizacyjnego
Urzêdu Miasta w Redzie stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/244/2000 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miasta w Redzie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w redzie
K. Okrój

1379
UCHWA£A Nr 226/XXIV/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla czêci dzia³ki
nr ew. 468/2 we wsi Niepoczo³owice, obecnie dzia³ki o
nr ew. 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/7, 468/8, 468/9.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust.
1-3,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z
pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
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2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr ew. 468/2 we wsi Niepoczo³owice, obecnie dzia³ki o nr ew. 468/3, 468/4, 468/5,
468/6, 468/7, 468/8, 468/9 le¿¹cej na obszarze Gminy Linia.
1. Teren o ³¹cznej powierzchni 0,68ha, przeznacza siê na
funkcjê:
1) mieszkaniow¹ w zabudowie jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1, MN2),
2) obs³ugê komunikacyjn¹  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K),
3) utrzymuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze
(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem PR),
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 4 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren MN1 i K oraz MN2 i K;
2) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 17m od
linii rozgraniczaj¹cej drogê nr ew. 73 od obszaru
MN1 i MN2;
3) maksymalny procent zabudowy 25%;
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe;
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 8 m;
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru 0,6 m od
poziomu terenu;
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe;
9) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych;
10) spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30; dla pozosta³ych form
od 40 do 50 stopni;
11) pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ oraz materia³ami
dachówko podobnymi takimi jak: blachodachówka, dachówka cementowa, z wy³¹czeniem dachówki bitumicznej;
12) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych oraz
budynków gospodarczych;
13) dopuszczalna wysokoæ zabudowy dla gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu obiektu
maksymalnie 6,0 m;
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
15) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej i tworzyæ w odbiorze zespó³ przypominaj¹cy tradycyjne zabudowania siedliska rolniczego; do wykoñczenia elewacji nale¿y
stosowaæ materia³y naturalne takie jak: drewno,
kamieñ oraz ceg³ê i materia³y ceramiczne ceg³o
podobne takie jak klinkier; dopuszcza siê wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ o symbolu na planie K;
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2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji;
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych
zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym
przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni);
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji;
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) obszar znajduje siê w zasiêgu otuliny Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego, w której obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych;
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%;
4) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 30% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi;
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê scalanie dzia³ek bêd¹cych we w³adaniu
tego samego w³aciciela  min. pow. dzia³ki 1000 m2;
2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji
urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej;
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich;
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Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y. Ustaleniami
planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³.
graficznego.

UCHWA£A Nr 227/XXIV/III/2001
Rady Gmin Linia
z dnia 28 wrzenia 2001 r.

§3
Ustalenia niniejszej uchwa³y nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych punktów Uchwa³y nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego w sprawie przyst¹pienia do zmian w
planie ogólnym:
1) zawartych w § 2 pkt 1-3, w § 2 pkt 5, w § 2 pkt 7-8,
w § 2 pkt 4  dz. nr ew. 120, 3 (czêæ), 426 (czêæ),
24/7, 510 (czêæ), 24/4, 24/5, § 2 w pkt 6  dz. nr ew.
279/41-43, 462/1-7, 120/1, 279/47-49, 279/57-59,
279/51, 279/67, 113/2, 47, 55 (czêæ), 59/1-2 oraz dz.
wymienione w odnoniku 2 i 3, w § 2 pkt 9  dz. nr
ew. 110 (czêæ), 162/3-4, 59 (czêæ), 175/3 (czêæ),
265/2 (czêæ) dzia³ki nr ew.  tereny wymienione w
tych punktach wy³¹czone zosta³y z zakresu niniejszego opracowania planistycznego.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,68 ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia 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 Lini;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych przepisami szczególnymi,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt a, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ki nr 27/
39 we wsi Strzepcz.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18 -25, art. 27  29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106
poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106
poz. 679; Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 775; z 1998 r. Nr
155 poz. 1014; Nr 162 poz. 1126) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ka nr ew. 27/39 we wsi Strzepcz o powierzchni
0.1138ha, przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w
zabudowie jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym
(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 20 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi dz. nr ew. 27/2;
2) maksymalny procent zabudowy 25%;
3) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych, nale¿y d¹¿yæ do usytuowania wszystkich budynków wokó³ dziedziñca
nawi¹zuj¹c do typowej zagrody rolniczej o tradycyjnej zabudowie;
4) proporcje rzutu budynków zbli¿one do: 1:2, 1:1,5
lub 1:1,25;
5) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe;
6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym;
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru 0,60 m od
poziomu gruntu;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe strome, pó³p³askie na ciance
kolankowej; dopuszcza siê dachy naczó³kowe;
10) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych;
11) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni;
12) pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ oraz materia³ami
dachówko podobnymi takimi jak: blachodachówka, dachówka cementowa, z wy³¹czeniem dachówki bitumicznej;
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13) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji;
14) dopuszczalna wysokoæ zabudowy dla gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu obiektu
maksymalnie 6,0 m;
15) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
gminn¹ o dz. nr ew. 21;
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu na
warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni);
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji;
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) obszar znajduje siê w otulinie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i
ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych;
obszar znajduje siê w otulinie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i
ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych;

2) obowi¹zuje zakaz zabudowy w obrêbie strefy 30 m
o granicy lasu,
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego;
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%;
5) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 30% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) nie dopuszcza siê podzia³ów dzia³ki;
2) dopuszcza siê scalanie dzia³ek bêd¹cych we w³adaniu
tego samego w³aciciela  min. pow. dzia³ki 1200 m2;
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich;
4) dzia³ka znajduje siê w obszarze stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem 264 z dnia 17 grudnia 1971 r.; przed przyst¹pieniem do prac inwestycyjnych ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ
archeologicznych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych na dzia³ce w zakresie okrelonym przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; obowi¹zuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszej uchwa³y nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych punktów Uchwa³y nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego w sprawie przyst¹pienia do zmian w
planie ogólnym:
1) zawartych w § 2 pkt 1-3, w § 2 pkt 5, w § 2 pkt 7-8, w
§ 2 pkt 4  dz. nr ew. 120, 3 (czêæ), 426 (czêæ), 24/
7, 510 (czêæ), 24/4, 24/5, § 2 w pkt 6  dz. nr ew.279/
41-43, 462/1-7, 120/1, 279/47-49, 279/57-59, 279/51,
279/67, 113/2, 47, 55 (czêæ), 59/1-2 oraz dz. wymienione w odnoniku 2 i 3, w § 2 pkt 9  dz. nr ew. 110
(czêæ), 162/3-4, 59 (czêæ), 175/3 (czêæ), 265/2
(czêæ) dzia³ki nr ew.  tereny wymienione w tych
punktach wy³¹czone zosta³y z zakresu niniejszego
opracowania planistycznego,
2) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny o ró¿nych funkcjach  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach;
3) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych
tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
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2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.1138 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia 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 Lini;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie
dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt a, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

1381
UCHWA£A Nr 228/XXIV/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ki nr ew.
218/5 oraz czêci dzia³ki nr ew. 159 we wsi Zakrzewo.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z
pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du Gminy,
Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego dla dzia³ki nr ew. 218/5 oraz czêci dzia³ki nr
ew. 159 we wsi Zakrzewo w Gminie Linia.
1. Teren o powierzchni 6.0628ha przeznacza siê na:
1) funkcjê zwi¹zan¹ z rekreacj¹ w formach zabudowy
letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6,
RE7, RE8, RE9);
2) obszar lokalizacji urz¹dzeñ energetycznych  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE);
3) obs³ugê komunikacyjn¹: drogê dojazdow¹ (okrelenie
w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2, K3, K4, K5).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy (wg. za³¹cznika graficznego) w odleg³oci 4m od linii rozgraniczaj¹cej
teren RE2, RE4, RE8 od K2, teren RE2 od K3, teren
RE5 od K4  wg za³¹cznika graficznego;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy (wg. za³¹cznika
graficznego) w odleg³oci:
a) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej teren RE6, RE9 od
K2 oraz teren RE6,RE5, RE9, RE8 od K5,
b) dla terenu RE1 w odleg³oci 100 m od brzegu
jeziora Morzyc,
3) w jednostce RE1 ca³oæ zabudowy rozplanowanej
jako min. 2 lub 3 budynki usytuowane w uk³adzie
wokó³ dziedziñca i nawi¹zywaæ powinna do typowego dla Kaszub uk³adu tzw. samotniczej zagrody
rolniczej;
4) maksymalny procent zabudowy 15%;
5) proporcje rzutu budynków zbli¿one do: 1:2, 1:1,5
lub 1:1,25;
6) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
maksymalnie 6,5m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym;
8) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu;
9) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu;
10) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
11) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe;
12) kalenica budynków:
a) dla terenu RE2, RE4, RE8 prostopad³a do osi drogi K2;
b) dla terenu RE5 prostopad³a do osi drogi K4
c) dla terenu RE6, RE9 równoleg³a do osi drogi K2
13) nie dopuszcza siê stosowania wybudówek i lukarn;
14) dopuszczalne spadki dachów od 45  50 stopni;
15) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji;
16) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykoñczenia elewacji i dachu;
17) nie dopuszcza siê budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych w tym gara¿y;
18) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
o symbolu na rysunku K1, K2,, K4, (min. szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych 10m) oraz K5, K3 (min.
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych szerokoæ 10
m);
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni);
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji;
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji;
9) rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
gospodarka wodno-ciekowa, powinna poprzedzaæ
planowana zabudowê.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114;
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy w odleg³oci mniejszej
ni¿ 100 m od brzegu jeziora Morzyc;

3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego;
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%;
5) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia w
strefie 100 m od jeziora na co najmniej 50% powierzchni tej strefy zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
nale¿y zg³osiæ odkrycia do muzeum Archeologicznego w Gdañsku, celem umo¿liwienia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej,
2) dopuszcza siê podzia³ dzia³ki zgodnie z rysunkiem
planu w za³¹czniku graficznym uchwa³y  min. wielkoæ dzia³ki 1000 m2;
3) dopuszcza siê scalenia dzia³ek nale¿¹cych do jednego w³aciciela, min. wielkoæ dzia³ek po scaleniu
1000 m2;
4) w przypadku gdyby wydzielona pod urz¹dzenia energetyczne dzia³ka (EE) okaza³a siê na te cele zbêdna,
to po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej,
mo¿na teren ten przeznaczyæ na funkcjê rekreacyjn¹
(RE6);
5) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji
urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej;
6) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszej uchwa³y nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych punktów Uchwa³y nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego w sprawie przyst¹pienia do zmian w
planie ogólnym:
1) zawartych w § 2 pkt 1-3, w § 2 pkt 5, w § 2 pkt 7-8,
w § 2 pkt 4  dz. nr ew. 120, 3 (czêæ), 426 (czêæ),
24/7, 510 (czêæ), 24/4, 24/5, § 2 w pkt 6  dz. nr ew.
279/41-43, 462/1-7, 120/1, 279/47-49, 279/57-59,
279/51, 279/67, 113/2, 47, 55 (czêæ), 59/1-2 oraz dz.
wymienione w odnoniku 2 i 3, w § 2 pkt 9  dz. nr
ew. 110 (czêæ), 162/3-4, 59 (czêæ), 175/3 (czêæ),
265/2 (czêæ) dzia³ki nr ew.  tereny wymienione w
tych punktach wy³¹czone zosta³y z zakresu niniejszego opracowania planistycznego.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 6.0628 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
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§5

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia 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 Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie
dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 a, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

1382
UCHWA£A Nr XXVIII/194/2002
Rady Gminy Cz³uchów
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Barkowo obejmuj¹cego dzia³ki nr 88/3,88/4 i 86/11.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 2 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennego (t.j. Dz. U.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t.:
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591), Rada Gminy w Cz³uchowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Barkowo obejmuj¹cy dzia³ki nr 88/3, 88/4 i 86/11.Obszar o ³¹cznej powierzchni
3,8174 ha (w tym teren u¿ytkowany dotychczas rolniczo o pow. 2,5590 ha) przeznacza siê na urz¹dzenia
obs³ugi komunikacji i turystyki.
2. Granice obowi¹zywania ustaleñ planu przedstawiono
na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y.
§2
USTALENIA PLANU
1. Ustalenia ogólne:
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1.1.Realizacja projektowanych funkcji wymaga kompleksowego wyposa¿enia terenu w infrastrukturê
techniczn¹.
1.2.Istniej¹cy starodrzew objêty jest ochron¹.
1.3.Liczba jednostek funkcyjnych w planie wynosi 8.
2. Ustalenia planu dla poszczególnych jednostek funkcyjnych:
KP.KS.EE  Pow. 1,065 ha. Parking dla samochodów
osobowych i ciê¿arowych, stacja paliw oraz trafostacja. Teren parkingu i stacji musi mieæ nawierzchniê nieprzepuszczaln¹. Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika (gruntu lub wód powierzchniowych) musz¹ byæ oczyszczane z substancji ropopochodnych w separatorach i piaskownikach. Na odprowadzenie wód opadowych do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne. Dojazd od drogi krajowej nr 22 do parkingu odbywaæ siê bêdzie poprzez
projektowan¹ drogê 1. KD. Nieprzekraczalna linia zabudowy  25 m od krawêdzi jezdni drogi Nr 22, po
rozbudowie o dodatkowe pasy ruchu.
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia ratowniczych
badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych zainwestowanie terenu, których zakres okreli Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu na ich wykonanie w granicach wyznaczonej strefy
ochrony konserwatorsko-archeologicznej.Starodrzew
podlega ochronie.
Zasiêg uci¹¿liwosci parkingu i stacji paliw winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru do którego inwestor ma tytu³ prawny. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granicy z terenem
UT, UK, ZP.
UT.UK.ZP.  Pow. 0,688 ha. Teren us³ug: turystyki, kultury itp., funkcja preferowana  muzeum wsi pomorskiej (skansen); zieleñ parkowa  starodrzew podlega
ochronie. Prace ziemne nale¿y prowadziæ w uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków.
UT.UG.ZP  Pow. 1,2 ha. Teren us³ug i zieleni parkowej.
Preferowana funkcja: hotel i restauracja.
Program parkingowy  wyliczony wg wskanika: 1 miejsce postojowe/1 pokój hotelowy, 1 miejsce postojowe/2 miejsca restauracyjne  nale¿y zrealizowaæ w granicach lokalizacji. Zaleca siê usytuowanie projektowanej zabudowy na ladach dawnych obiektów.
Wysokoæ obiektów kubaturowych nie mo¿e przekroczyæ 2 kondygnacji a ich architektura powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem i utrzymana w charakterze
budownictwa regionalnego (proporcje budynków i k¹ty
nachylenia dachów). Starodrzew podlega ochronie.
Wszelkie prace ziemne nale¿y prowadziæ w sposób niezagra¿aj¹cy systemowi korzeniowemu drzew, i w
uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków. Istniej¹ca napowietrzna linia energetyczna powinna byæ skablowana. Kabel nale¿y uk³adaæ w takiej odleg³oci od
drzew aby nie naruszyæ ich systemu korzeniowego.
NO  Pow. 0,11 ha. Lokalna oczyszczalnia cieków. Stopieñ oczyszczania  min. 95% redukcji BZT5 i min. 95%
redukcji zawiesin. Uci¹¿liwoæ oczyszczalni musi byæ
ograniczona do granic lokalizacji.
Na odprowadzenie wód po oczyszczeniu do odbiornika (gruntu lub wód powierzchniowych) nale¿y uzyskaæ
pozwolenia wodno-prawne.
Starodrzew podlega ochronie. Wszelkie prace ziemne
nale¿y prowadziæ w sposób niezagra¿aj¹cy systemo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.

3.

4.

5.

Poz. 1382

 2934 

wi korzeniowemu drzew i w uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków.
1. KD.  Pow. 0,15 ha Teren komunikacji  po³¹czenie
drog¹ dwujezdniow¹ ruchu ko³owego z terenu objêtego planem z drog¹ krajow¹ nr. 22 Istniej¹ca linia elektroenergetyczna redniego i niskiego napiêcia wymaga skablowania, a istniej¹ca nas³upowa trafostacja wymaga zmiany lokalizacji.
Wody opadowe z nawierzchni jezdni nale¿y oczyciæ
w piaskownikach przed odprowadzeniem do gruntu.
2. KD.  Pow. 0,36 ha Droga dojazdowa (ulica wewnêtrzna) o szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych zakoñczona placem manewrowym o wymiarach 12,0 m
x 12,0 m. Szerokoæ jezdni  7,0 m. Istniej¹ca linia elektroenergetyczna niskiego napiêcia wymaga zmiany z
napowietrznej na kablow¹. Kabel nale¿y uk³adaæ w takiej odleg³oci od pni drzew aby nie uszkodziæ systemu korzeniowego starodrzewu.
Wody opadowe z nawierzchni nieprzepuszczalnych nale¿y oczyciæ w piaskownikach przed odprowadzeniem
do gruntu.
Ustalenia konserwatorskie  jak dla KP.KS. EE.
KD.  Pow. 0,03 ha Pas terenu o zmiennej szerokoci
(od 0,5 do 3,0 m) przeznaczony na poszerzenie drogi
krajowej nr 22 do szerokoci 25,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KX.ZP.  Pow. 0,06 ha. Ci¹g pieszy, zieleñ. Starodrzew
podlega ochronie.
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Dojazd do ca³ego terenu objêtego planem odbywaæ
siê bêdzie za porednictwem jednego w³¹czenia do
drogi krajowej nr 22.Dojazd do poszczególnych terenów w granicach planu zapewniony jest poprzez teren
1 KD i droge wewnêtrzn¹ 2 KD. Istniej¹ce skrzy¿owanie drogi krajowej nr 22 z drog¹ gruntow¹ (dojazdem
do u¿ytków rolnych na dzia³ce nr 88/2) zostanie zamkniête. Nowe powi¹zanie  za porednictwem terenu 1KD.
Warunkiem zagospodarowania terenu zgodnie z planem jest wykonanie w pierwszej kolejnoci zjazdu z
drogi krajowej, w pe³nym zakresie, zgodnie z rysunkiem planu.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego,
 kanalizacja sanitarna  lokalna oczyszczalnia cieków,
 odprowadzanie wód opadowych z terenów parkingów  po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych
i uzyskaniu zezwolenia wodno-prawnego od zarz¹dcy odbiornika,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci wg warunków okrelonych przez Zak³ad Energetyczny,
 usuwanie odpadów  po wstêpnej segregacji, w sposób okrelony przez Urz¹d Gminy,
 ogrzewanie obiektów  z zastosowaniem technologii grzewczych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
Zabrania siê lokalizowania infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi krajowej.
Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
Starodrzew podlega ochronie zgodnie z Ustaw¹ o
ochronie przyrody z dnia 16 padziernika 1991 r. (Dz. U.
Nr 114/91).

Zadrzewiony teren jest podworskim parkiem  prace
ziemne wymagaj¹ uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Teren oznaczony stref¹ ochrony konserwatorsko-archeologicznej (osada neolityczna z epoki kamiennej) podlega ochronie zgodnie z Ustaw¹ z dnia 15.02.62 r. o
ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. Nr 98 poz. 1150 z
1999 r.) i rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia i cofania zezwoleñ na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz
warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 93 poz.
1039 z 2000 r.).
Zabrania siê umieszczania reklam w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m (w wietle) od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 po rozbudowie o dodatkowe pasy ruchu.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 88/3,
88/4 i 86/11.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
 granica terenu objêtego planem,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o tej samej funkcji,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 granica strefy ochrony konserwatorsko-archeologicznej:
U  tereny us³ug
ZP  tereny zieleni parkowej
KP  teren parkingu
KS  teren stacji paliw
NO  teren oczyszczalni cieków
EE  teren trafostacji
KD  drogi
KX  ci¹g pieszy
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu na 30%.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cz³uchów zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Cz³uchów Nr IV/28/94 (Dz. U. Woj.
S³upskiego Nr 42/94) w odniesieniu do terenu objêtego
planem.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Cz³uchowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych po-
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trzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Cz³uchów granic obszaru objêtego niniejszym planem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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