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1385
UCHWA£A Nr XXXIV/551/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzemmego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Prokowo, obejmuj¹cego fragmenty
dzia³ek nr 325 i 345/16.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) oraz z
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada
Miejska w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia 1990 r.) ze zmianami w/w
planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93/z dnia 16
marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 43); uchwa³¹
Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 45; uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156; uchwa³¹
Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.

Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3), obejmuj¹cy fragmenty nieruchomoci oznaczonych jako dzia³ki
nr 325 i 345/16, po³o¿onych we wsi Prokowo przeznaczonych dotychczas pod u¿ytkowanie rolnicze  na teren
przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
1. Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹  10%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary o ró¿nym przeznaczeniu;
c) symbole obszarów;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszaru objêtego planem oznaczonego ustala siê
zasady zagospodarowanie zawarte w kartach terenu, stanowi¹cych za³¹czniki nr 2a i 2b do niniejszej uchwa³y.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/551/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.

KARTA TERENU NR 1.
Symbol obszaru: 1. MN
1. PRZEZNACZENIE TERENU: pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹;
2. ZASADY PARCELACJI TERENU: maks. 2 dzia³ki budowlane, min powierzchnia dzia³ki 1300 m2,
3. REGULACJE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki;
b) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu;
1. budynek na planie zbli¿onym do prostok¹ta o stosunku boków a: b = 1:1,5÷2,5; o pod³u¿na budynku równoleg³a do przyleg³ej drogi;
2. dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia po³aci dachowej zbli¿onym do 45o; kalenica równoleg³a do osi
pod³u¿nej budynku, zakaz stosowania dachów kopertowych i czterospadowych;
3. liczba kondygnacji maks. 1,5;
4. wysokoæ budynku:
od najni¿szej naturalnej warstwicy terenu przy cianie budynku do szczytu kalenicy maks. 10,0 m
od najni¿szej projektowanej j warstwicy terenu przy
cianie budynku do szczytu kalenicy maks. 9,0 m;
do okapu maks. 3,5 m
5. rzêdna parteru od najni¿szej projektowanej warstwicy terenu maks. 0,6 m; nale¿y uwzglêdniæ ewentualne wyprofilowanie tarasu ziemnego pod posadowienie budynku;
6. rozwi¹zania materia³owe:
ciany zewnêtrzne: wyprawy tynkarskie w kolorze
zbli¿onym do bieli, drewno, ew. konstrukcja szkieletowa, tzw. pruski mur, licówka, kamieñ (w cokole)
zakaz stosowania ok³adzin z blachy i PCV;
dachy: dachówka, gont, papodachówka, blachodachówka w kolorze br¹zowym, ceglastoczerwonym,
grafitowym; harmonizuj¹cym z kolorystyk¹ dachów
budynków w s¹siedztwie;
4. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA:
a) dojcie i dojazd bezporednio z przyleg³ej drogi dojazdowej;
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki;
5. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA I
KRAJOBRAZU:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów
po³o¿onych w Otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami
Wojewody Gdañskiego nr 11/98 i nr 12/98);
b) zamierzenia inwestycyjne w obrêbie obszaru powinny byæ uzgadniane z Zarz¹dem KPK na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowê;
c) forma architektoniczna budynków powinna nawi¹zywaæ do stylistyki regionalnej-kaszubskiej;, projekt
architektoniczny w zakresie formy, detalu, kolorystyki
i rozwi¹zañ materia³owych elewacji i dachu wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem KPK;
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d) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), jako element kompozycji zagospodarowania dzia³ki;
e) istniej¹ce drzewa na granicy terenu nale¿y zachowaæ.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, lub analogiczne);
b) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN;
c) gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach; odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê;
d) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;
e) cieki deszczowe: utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
f) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,  do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji jako rozwi¹zanie tymczasowe dopuszcza siê gromadzenie cieków
w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, z zapewnieniem odbioru cieków przez
wyspecjalizowan¹ jednostkê, z chwil¹ realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej budynki nale¿y pod³¹czyæ do
kanalizacji zbiorczej, a zbiorniki szczelne zlikwidowaæ;
g) gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do
mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w
dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych
i przygotowania posi³ków.
h) pod³¹czenia telefonów:  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/551/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
KARTA TERENU NR 2.

Symbole obszarów: 2a. MN
2b. KD
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
 ozn. symbolem 2a. MN  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, z mo¿liwoci¹ urz¹dzenia wydzielonego wewnêtrznego ci¹gu pieszo jezdnego;
 ozn. symbolem 2b. KD  pod drogê dojazdow¹ (poszerzenie istniej¹cej drogi)
2. ZASADY PARCELACJI TERENU:
a) obligatoryjne wydzielenie geodezyjne pasa terenu
o szer. min. 4,0 m pod poszerzenie drogi (2b. KD 
wg rysunku planu)
b) z pozosta³ej czêci obszaru (teren 2a. MN) dopuszcza siê wydzielenie maks. 2 dzia³ek budowlanych,
przy czym powierzchnia dzia³ki budowlanej powinna wynosiæ co najmniej 1300 m2,
szerokoæ wydzielonego geodezyjnie wewnêtrznego ci¹gu pieszo-jezdnego  min. 8,0 m;
3. REGULACJE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki;
b) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu;
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c) forma zabudowy:
1. budynek na planie zbli¿onym do prostok¹ta o stosunku boków a: b = 1:1,5÷2,5; o pod³u¿na budynku równoleg³a do przyleg³ej drogi;
2. dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia po³aci dachowej zbli¿onym do 45o; kalenica równoleg³a do
osi pod³u¿nej budynku,
zakaz stosowania dachów kopertowych i czterospadowych;
3. liczba kondygnacji maks. 1,5;
4. wysokoæ budynku:
od najni¿szej naturalnej warstwicy terenu przy
cianie budynku do szczytu kalenicy maks. 10,0m
od najni¿szej projektowanej j warstwicy terenu
przy cianie budynku do szczytu kalenicy maks.
9,0 m; do okapu maks. 3,5 m
5. rzêdna parteru od najni¿szej projektowanej warstwicy terenu maks. 0,6 m; nale¿y
uwzglêdniæ wyprofilowanie tarasu ziemnego pod
posadowienie budynku;
6. rozwi¹zania materia³owe:
ciany zewnêtrzne: wyprawy tynkarskie w kolorze zbli¿onym do bieli, drewno,, ew. konstrukcja
szkieletowa, tzw. pruski mur, licówka, Kamieñ (w
cokole) zakaz stosowania ok³adzin z blachy i PCV;
dachy: dachówka, gont, papodachówka, blachodachówka w kolorze br¹zowym, czerwonym, lub
grafitowym harmonizuj¹cym z kolorystyk¹ dachów zabudowy s¹siedniej.
4. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA:
a) dojcie i dojazd bezporednio z przyleg³ej drogi dojazdowej;
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki.
5. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA I
KRAJOBRAZU:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów
po³o¿onych w Otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami
Wojewody Gdañskiego nr 11/98 i nr 12/98);
b) zamierzenia inwestycyjne w obrêbie obszaru powinny byæ uzgadniane z Zarz¹dem KPK na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowê;
c) forma architektoniczna budynków powinna nawi¹zywaæ do stylistyki regionalnej-kaszubskiej;, projekt
architektoniczny w zakresie formy, detalu, kolorystyki
i rozwi¹zañ materia³owych elewacji i dachu wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem KPK;
d) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), jako element kompozycji zagospodarowania dzia³ki;
e) istniej¹ce drzewa na granicy terenu nale¿y zachowaæ.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, lub analogiczne);

b) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN,
c) gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach;
odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych
w szczelnych zbiornikach powinny byæ wywo¿one
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê;
d) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;
e) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
f) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,  do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji jako rozwi¹zanie
tymczasowe dopuszcza siê gromadzenie cieków w
szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê, z chwil¹ realizacji sieci kanalizacji sanitarnej budynki nale¿y pod³¹czyæ do kanalizacji zbiorczej, a zbiorniki szczelne zlikwidowaæ;
g) gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków;
h) pod³¹czenia telefonów:  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci;
i) usuwanie ewentualnych kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem terenu  na
koszt inwestora, w uzgodnieniu z gestorem sieci.
Rozdzia³ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia
1990 r. z pón. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust.2 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6. zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-
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skiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

1386
UCHWA£A Nr XXXIV/555/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Prokowo, dzia³ka nr 309/9.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia 1990 r.) ze zmianami w/w
planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93/z dnia 16
marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 43); uchwa³¹
Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 45; uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156; uchwa³¹ Nr
XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr
12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3), obejmuj¹cy
fragment nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka nr 309/
9 po³o¿onej we wsi Prokowo przeznaczonej dotychczas
pod rezerwy us³ug owiaty  na teren przeznaczony pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
1. Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹  10%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
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2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszar, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszaru objêtego planem oznaczonego symbolem
MN obowi¹zuj¹ regulacje zawarte w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y:
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/555/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
KARTA TERENU
Symbol obszaru: MN
1. PRZEZNACZENIE TERENU: pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹;
2. ZASADY PARCELACJI TERENU:
a) dopuszcza siê wydzielenie maks. 4 dzia³ek budowlanych;
b) min. powierzchnia dzia³ki 1000 m2.
3. REGULACJE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki;
b) zakaz zabudowy w zasiêgu strefy ochronnej od linii
energetycznej 15 kV o zasiêgu 5 m obustronnie od
skrajnego kabla;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu; ciana frontowa budynku mieszkalnego powinna byæ usytuowana w odleg³oci nie wiêkszej ni¿
3,0 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy;
d) forma zabudowy:
1. budynek na planie zbli¿onym do prostok¹ta o stosunku boków a: b = 1:1,5÷2,5; o pod³u¿na budynku równoleg³a do przyleg³ej drogi;
2. dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia po³aci dachowej zbli¿onym do 45o; kalenica równoleg³a do
osi pod³u¿nej budynku, zakaz stosowania dachów
czterospadowych i kopertowych;
3. liczba kondygnacji maks. 1,5;
4. wysokoæ budynku:
od najni¿szej naturalnej warstwicy terenu przy
cianie budynku do szczytu kalenicy maks. 10,0 m
od najni¿szej projektowanej j warstwicy terenu
przy cianie budynku do szczytu kalenicy maks.
9,0 m; do okapu maks. 3,5 m
5. rzêdna parteru od najni¿szej projektowanej warstwicy terenu maks. 0,6 m; nale¿y uwzglêdniæ
wyprofilowanie tarasu ziemnego pod posadowienie budynku;
6. rozwi¹zania materia³owe:
ciany zewnêtrzne: wyprawy tynkarskie w kolorze zbli¿onym do bieli, drewno, ew. konstrukcja
szkieletowa tzw. pruski mur, licówka, kamieñ (w
cokole) zakaz stosowania ok³adzin z blachy i PCV;
dachy: dachówka, gont, papodachówka, blachodachówka w kolorze br¹zowym lub ceglastoczer-
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wonym, grafitowym; harmonizuj¹cym z kolorystyk¹ dachów budynków w s¹siedztwie;
4. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA:
a) dojcie i dojazd bezporednio z przyleg³ej drogi dojazdowej;
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki.
5. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA I
KRAJOBRAZU:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów po³o¿onych w Otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego nr 11/98 i nr 12/
98);
b) zamierzenia inwestycyjne w obrêbie obszaru powinny byæ uzgadniane z Zarz¹dem KPK na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowê;
c) forma architektoniczna budynków powinna nawi¹zywaæ do stylistyki regionalnej-kaszubskiej;, projekt
architektoniczny w zakresie formy, detalu, kolorystyki
i rozwi¹zañ materia³owych elewacji i dachu wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem KPK;
d) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), jako element kompozycji zagospodarowania dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, lub analogiczne);
b) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN,
c) gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach; odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê;
d) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;
e) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
f) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji jako rozwi¹zanie tymczasowe dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, z zapewnieniem odbioru cieków
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê, z chwil¹ realizacji sieci kanalizacji sanitarnej budynki nale¿y pod³¹czyæ do kanalizacji zbiorczej, a zbiorniki szczelne zlikwidowaæ;
g) gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do
mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w
dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych
i przygotowania posi³ków;
h) pod³¹czenia telefonów:  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci;
i) usuwanie ewentualnych kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem terenu
 na koszt inwestora, w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Rozdzia³ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia
1990 r. z pón. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust.2 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6. zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XLII/725/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 733/6,
733/10; 733/12; 733/13 i 733/14 po³o¿onych we wsi
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 z 1999 r. poz. 139, zmiany z 1999 r. Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.:
Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132
poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107
poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 16,7195 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 733/6, 733/10, 733/12, 733/13 i 733/
14 po³o¿onego we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami
towarzysz¹cymi oraz na komunikacjê
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
 MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia poszczególnych dzia³ek  minimum 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalne linie zabudowy  5,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi, wewnêtrznymi oraz drog¹ lokaln¹,
h) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego na samochód osobowy.
 U  teren zabudowy us³ugowej:
a) zakres dopuszczalnych us³ug: handel detaliczny
(z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi
administracji, us³ugi fryzjerskie, fotograficzne,
kosmetyczne, gabinety medyczne, stomatologiczne, oraz inne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci z wykluczeniem wymagaj¹cych obs³ugi
transportem ciê¿kim,
b) dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie
zwi¹zan¹ z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
c) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
d) powierzchnia dzia³ki  minimum 1200 m2,
e) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
35% powierzchni dzia³ki,
f) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5,0 m,
g) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
h) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-45°),
i) nieprzekraczalne linie zabudowy  5,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi, wewnêtrznymi oraz lokalnymi,
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j) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki w iloci wyliczonej wg wskanika 1mp/50 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu us³ugowego, lecz nie
mniej ni¿ 1mp/1 lokal us³ugowy.
 EE  teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych (trafostacja),
 KL  droga lokalna o szerokoci 12,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych,
 1KD  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 2KD  droga dojazdowa o szerokoci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m zakoñczona placem manewrowym o wymiarach 12,5 x
12,5 m,
 KX  ci¹g pieszy o szerokoci 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 KP  teren parkingów.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do terenu zapewniony jest z istniej¹cych dróg
publicznych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
nr 777 i nr 13/3. Obs³uga komunikacyjna wewn¹trz
terenu objêtego planem zapewniona jest projektowanymi drogami KL, KD i KW.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na
warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci; istniej¹c¹ liniê energetyczn¹ sn nale¿y skablowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 2KD i ci¹gu pieszego KX,
d) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z projektowanej sieci gazu
przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek, natomiast odpady niebezpieczne dla rodowiska (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y
sk³adowaæ na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
g) wody opadowe  z dachów obiektów budowlanych
nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
natomiast z nawierzchni utwardzonych, na których
wystêpowaæ mog¹ zanieczyszczenia ropopochodne (dróg, placów manewrowych i parkingów), po
podczyszczeniu w separatorach lub piaskownikach
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej.
1.4.ZASADY UKSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 30% terenu poszczególnych dzia³ek budowlanych nale¿y obsadziæ drzewami i krzewami.
Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odle-
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g³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek zabudowy mieszkaniowej,
b) istniej¹ce na terenie oczka wodne nale¿y zachowaæ; dopuszcza siê modyfikacjê ich kszta³tu.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar planu po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie
ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ zakazy i
nakazy okrelone w Decyzji nr O-V-7226/1/93 Woj.
Gd. z dnia 6 sierpnia 1993 r.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego (nieobowi¹zuj¹ce),
e) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XLII/731/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 263/11 i 263/12
we wsi Niestêpowo, 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 z póniejszymi zmianami: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 200r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Dz. U. z 2001r. Nr 14 poz. 124,
Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 1142
poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w
¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek Nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestêpowo, Gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr: 263/11 i 263/12 we
wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 2000, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce dróg,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas ochronny linii energetycznej 400 kV,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 3 MU  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 4 RZ- uprawy rolne, zalesienia; 5 T  infrastruktura techniczna  trafostacja; 01K  komunikacja publiczna,
poszerzenie drogi powiatowej; 02 KW  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 03 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
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2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego
projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody  które mog¹ byæ wysuniête przed nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy do 0,70 m 
z zachowaniem odleg³oci wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych),
komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz 838 ze zm.).
Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych.
miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê powierzchni zieleni krajobrazowej  i  zieleni krajobrazowo  izolacyjnej.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 1 MN,
2 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora.
B) Wzd³u¿ linii energetycznej 400 kV wyznacza siê pas
ochronny linii energetycznej 400 kV, oznaczony na
rysunku planu.
W pasie ochronnym dopuszcza siê lokalizacjê bu-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dynków gospodarczych, gara¿y  nie przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii instytucji zarz¹dzaj¹cej lini¹.W pasie
ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich.
C) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa (w obrêbie terenu 1 MN) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego inwestycj¹).
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu (nie dotyczy
drzew owocowych).
D) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu (z dopuszczeniem lokalizacji budynków na zasadach ustalonych w pkt B)
E) Maksymalny procent zabudowy: 30%
F) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
G)Usytuowanie kalenicy budynków mieszkalnych:
 dla terenu 1 MN: nie ustala siê
 dla terenu 2MN: kalenica g³ówna (najd³u¿sza) budynków mieszkalnych równoleg³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
Dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
2. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 3 MU
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety i biura (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i
gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora.
B) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z
miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego inwestycj¹).
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3.

4.

5.

6.
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C) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
D) Maksymalny procent zabudowy: 30%
E) Wymagane formy zabudowy dla: budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w
przedziale 40°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70
m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
F) Usytuowanie kalenicy: kalenica g³ówna (najd³u¿sza)
budynków mieszkalnych równoleg³a do linii podzia³u
terenu na dzia³ki budowlane; dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 RZ
przeznacza siê na cele upraw rolnych z dopuszczeniem
zalesieñ oraz zadrzewieñ i zakrzaczeñ.
Wzd³u¿ linii energetycznej 400 kV wyznacza siê pas
ochronny linii energetycznej 400 KV, oznaczony na
rysunku planu. W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich.
W obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
W obrêbie terenu wyklucza siê lokalizacjê budynków.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5 T przeznacza siê na funkcje infrastruktury technicznej  lokalizacjê trafostacji.
A) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
B) Maksymalny procent zabudowy: 80%
C) Wymagana forma zabudowy: budynek parterowy,
ach dwuspadowy o spadku w przedziale 35°-45°,
maksymalna wysokoæ budynków: 5,00 m, poziom
posadowienia parteru  nie ustala siê
D) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  poszerzenie drogi powiatowej przyleg³ej od strony
wschodniej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu.
Wyklucza siê bezporedni¹ obs³ugê przyleg³ych dzia³ek budowlanych.
Dopuszcza siê: lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, lokalizacjê miejsc postojowych.
Nawierzchnia: jezdni nieprzepuszczalna, chodników
przepuszczalna.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 02 KW,
03 KW przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
A) teren 02 KW  ulica dojazdowa o szerokoci 10-12 m,
jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê: lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,bezporedni¹ obs³ugê dzia³ek, lokalizacjê miejsc postojowych.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
B) Teren 03 KW  ci¹g pieszo  jezdny, o szerokoci
minimum 8, jak na rysunku planu. Ci¹g zakoñczony
placem do zawracania o wymiarach jak na rysunku
planu.
Dopuszcza siê: lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, bezporedni¹ obs³ugê dzia³ek.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.

Poz. 1388

7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1MN  z ci¹gu
pieszo  jezdnego 03 KW.
B) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu: 2 MN i 3 MU  z
ulicy 02 KW.
C) W obrêbie dzia³ek budowlanych po³o¿onych w terenach:
 1 MN, 2 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
 3 MU  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug
wskaników minimum: 3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug oraz minimum 2 mp/mieszkanie.
8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 1 MN i 2 MN  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych,
 dla terenu 3 MU  z dachów budynków w obrêbie
terenów dzia³ek budowlanych, z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej w ulicy 02 KW.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniakch,
 dla teren 01 K  w obrêbie terenu,
 dla terenu 02 KW  do kanalizacji deszczowej w
ulicy a nastêpnie do: studni ch³onnych (poprzez
studnie osadowe), odbiornika lub do kanalizacji
deszczowej w drodze przyleg³ej do terenu objêtego planem. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika deszczowej oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniakch,
 dla terenu 03 KW  powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy 02KW.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
9. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
B) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
C) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej.
10. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MN, 3 MU w wysokoci 30,00%,
B) dla pozosta³ych terenów: w wysokoci 0,00%.
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USTALENIA KOÑCOWE
§4

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XLII/733/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 146/16, 146/17, 146/18,
146/19, 146/20, 146/21, 146/22,146/23, 146/24, 146/25,
146/26, 146/27, 146/28, 146/29 i czêæ dzia³ki nr 146/14,
we wsi Niestêpowo, 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 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 120 poz. 1268, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 1142 poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 146/16, 146/17, 146/18, 146/19,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

146/20, 146/21, 146/22,146/23, 146/24, 146/25, 146/26,
146/27, 146/28, 146/29 i czêæ dzia³ki nr 146/14, we wsi
NIESTÊPOWO, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr:146/16, 146/17, 146/18,
146/19, 146/20, 146/21, 146/22,146/23, 146/24, 146/25,
146/26, 146/27, 146/28, 146/29 i czêæ dzia³ki nr 146/14
we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na rysunku planu w skali 1: 2000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, t.j. na rysunku planu:
Wie Niestêpowo dzia³ek nr 146/16, 146/17, 146/
18, 146/19, 146/20, 146/21, 146/22,146/23, 146/24,
146/25, 146/26, 146/27, 146/28, 146/29 i czêæ dzia³ki nr 146/14, gmina ¯ukowo w skali 1: 2000, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 strefa ochrony archeologicznej,
 pas ochronny linii energetycznej 110 kV,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN,
6 MN, 7 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 8 ZR- zieleñ, rekreacja i wypoczynek, 9 RO  uprawy ogrodnicze, 10 T  trafostacja, 01KW, 02 KW  komunikacja wewnêtrzna,
ulica dojazdowa; 03 KW, 04 KW, 05 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹gi pieszo  jezdne; 06 KW 
komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planami
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie doty-
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czy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki (lub dzia³ek bêd¹cych przedmiotem
inwestycji),
linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody  które mog¹ wykraczaæ
przed nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy do 0,70 m, z
zachowaniem odleg³oci wynikaj¹cej z przepisów szczgólnych),
komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz 838 ze zm.).
Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych.
miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem: 1 MN,
3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, przeznacza siê na
funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacje budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora.
B) W obrêbie terenów 1 MN, 3 MN, 4 MN znajduje siê
strefa ochrony archeologicznej (oznaczona na rysunku planu). Projektowane zagospodarowanie terenu objêtego stref¹ ochrony archeologicznej nale¿y poprzedziæ sporz¹dzeniem stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Projekty
zagospodarowania dzia³ek i terenów po³o¿onych w
tej strefie nale¿y zaopiniowaæ Muzeum Archeologicznym w Gdañsku i uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
C) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ kra-

Poz. 1389

jobrazowo  izolacyjna  zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z
miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego inwestycj¹).
D) Maksymalny procent zabudowy: 30%
E) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
F) Formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: dach
o spadku w przedziale: 40°-45°, maksymalna wysokoæ budynków: 10,00 m, maksymalny poziom posadowienia parteru: 0,70 m na poziomem terenu w
rejonie g³ównego wejcia do budynku (dla pozosta³ych budynków nie ustala siê).
G)Usytuowanie kalenicy:
 dla terenu 1 MN: nie ustala siê.
 w obrêbie terenu 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN:
kalenica g³ówna budynków mieszkalnych usytuowana równolegle do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane (dla pozosta³ych budynków nie ustala siê).
2. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem 2 MU,
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budynki wolnostoj¹ce i bliniacze) i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 rzemios³o us³ugowe (z wykluczeniem us³ug motoryzacyjnych, stolarskich, lusarskich, itp. o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora.
B) W obrêbie terenu znajduje siê strefa ochrony archeologicznej (oznaczona na rysunku planu).
Projektowane zagospodarowanie terenu objêtego
stref¹ ochrony archeologicznej nale¿y poprzedziæ
sporz¹dzeniem stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Projekty zagospodarowania dzia³ek i terenów po³o¿onych w tej strefie nale¿y
zaopiniowaæ Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
i uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
C) Wzd³u¿ linii energetycznej 110 kV wyznacza siê pas
ochronny linii energetycznej 110 KV, oznaczony na
rysunku planu. W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich.
D) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ kra-
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jobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjnej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego inwestycj¹).
E) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
F) Maksymalny procent zabudowy: 30%
G)Formy zabudowy dla budynków mieszkalnych:
 budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 13,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 lub budynki piêtrowe z poddaszem lub bez poddasza, przykryte dachem dwuspadowym o spadku w przedziale: 30°  40°, maksymalna wysokoæ
budynków 16,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
H) Usytuowanie kalenicy: kalenica g³ówna (najd³u¿sza)
budynków mieszkalnych i us³ugowych usytuowana
równolegle do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane (dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê).
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 ZR
przeznacza siê na funkcje zieleni, rekreacji i wypoczynku.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
A) W obrêbie terenu dopuszcza siê:
 zadrzewienia, zakrzaczenia
 lokalizacjê placów zabaw dla dzieci
 lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
B) W obrêbie terenu wyklucza siê:
 wygrodzenia (nie dotyczy granicy z terenem 4 MN
i 5 MN),
 lokalizacjê budynków.
4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 RO
przeznacza siê na funkcje upraw ogrodniczych, wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych.
Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
Teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej. Projektowane zagospodarowanie tego terenu nale¿y poprzedziæ sporz¹dzeniem stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Projekty
zagospodarowania dzia³ek i terenów po³o¿onych w tej
strefie nale¿y zaopiniowaæ Muzeum Archeologicznym
w Gdañsku i uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 10 T
przeznacza siê na lokalizacjê trafostacji.
A) Teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej.Projektowane zagospodarowanie
terenu objêtego stref¹ ochrony archeologicznej
nale¿y poprzedziæ sporz¹dzeniem stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Projekty
zagospodarowania dzia³ek i terenów po³o¿onych w
tej strefie nale¿y zaopiniowaæ Muzeum Archeologicznym w Gdañsku i uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
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B) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
C) Maksymalny procent zabudowy: 80%
D) Wymagana forma zabudowy: budynek parterowy,
dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°-45°,
maksymalna wysokoæ budynków: 5,00 m, poziom
posadowienia parteru  nie ustala siê
E) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 01 KW,
02 KW, 03 KW, 04 KW, 05 KW, 06 KW, przeznacza siê na
funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
A) W obrêbie terenów 01 KW, 04 KW, 05 KW znajduje
siê strefa ochrony archeologicznej (oznaczona na
rysunku planu). Projektowane zagospodarowanie
terenu objêtego stref¹ ochrony archeologicznej
nale¿y poprzedziæ sporz¹dzeniem stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Projekty
zagospodarowania dzia³ek i terenów po³o¿onych w
tej strefie nale¿y zaopiniowaæ Muzeum Archeologicznym w Gdañsku i uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
B) teren 01 KW  ulica dojazdowa, szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych minimum 12 m, jak na rysunku
planu. Ulica zakoñczona placem do zawracania.
Skrzy¿owanie z drog¹ powiatow¹ nr 258 w miejscu
istniej¹cego zjazdu. Dopuszczona jest bezporednia
obs³uga terenów przyleg³ych, parkowanie bez ograniczeñ.
Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
C) teren 02 KW- ulica dojazdowa (klasy D), szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m jak na
rysunku planu. Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu). Ulica przeznaczona do
bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów przyleg³ych.
Przekroju nie ustala siê, parkowanie bez ograniczeñ,
nawierzchnia nieprzepuszczalna.
Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
D) teren 02 KW, 03 KW, 04 KW  ci¹gi pieszo-jezdne,
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8
m jak na rysunku planu. Ci¹gi zakoñczone placami
do zawracania (jak na rysunku planu). Ci¹gi przeznaczone do bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej
terenów przyleg³ych.
Przekroju nie ustala siê, parkowanie bez ograniczeñ,
nawierzchnia nieprzepuszczalna.
Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
E) teren 05 KW  ci¹g pieszo -jezdny, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum jak na rysunku
planu. Nawierzchnia nieprzepuszczalna.
Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
F) teren 06 KW  ci¹g pieszy, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 3,00 m jak na rysunku planu, teren ogólnodostêpny.
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia terenu nieutwardzona.
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7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN  z ulicy
przyleg³ej do terenu od strony zachodniej, oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 05 KW,
B) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 2 MU, 9 RO i 10
T  z ulicy 01 KW lub ci¹gu pieszo  jezdnego 05 KW,
C) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN i 4 MN  z
ulicy 01 KW i ci¹gu pieszo  jezdnego 04 KW,
D) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 5 MN  z ulicy
01 KW i ulicy 02 KW,
E) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 6 MN  z ulicy
01 KW i ulicy 02 KW,
F) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 7 MN  z ulicy
01 KW i ci¹gu pieszo  jezdnego 03 KW.
F) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 1 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaika minimum: 2 mp/mieszkanie,
 2 MU  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug
wskaników minimum: 3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug oraz minimum 2 mp/mieszkanie.
8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenów: 1 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN,
7 MN, 9 RO, 10 T  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu 2 MU  z dachów budynków w obrêbie
terenów dzia³ek budowlanych, z placów i miejsc
postojowych do kanalizacji deszczowej w ulicach
przyleg³ych do terenu objêtego planem. Wody
opadowe z placów i miejsc postojowych przed
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 dla terenów: 01 KW, 02 KW, 03 KW, O4 KW, 05 KW
 do kanalizacji deszczowej w tych terenach a
nastêpnie: do studni do studni ch³onnych (poprzez
studnie osadowe), do odbiornika lub do kanalizacji deszczowej w drodze przyleg³ej do terenu objêtego planem od strony pó³nocnej. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych
lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniakch
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na gminne sk³adowisko odpadów.
G)Odpady technologiczne: gromadziæ i unieszkodliwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
9. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia
1993r o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni.

10. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MU, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7
MN w wysokoci 30%,
B) dla pozosta³ych terenów: w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego z 1992 r. Nr 2, poz. 6 wraz z
pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1390
UCHWA£A Nr 211/XXXVI/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 74/1, 73/2 i 78 w obrêbie
geodezyjnym Jeleñcz, dzia³ek nr 40/13 i 40/18 w obrêbie
geodezyjnym ¯ukówko, czêci dzia³ki nr 301L w obrêbie
geodezyjnym Nakla i czêci dzia³ki nr 78/5 w obrêbie geodezyjnym Sylczno.
Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 9, 10, 26 i 28 ustawy z dnia lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. w Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; Nr 41, poz.
412; Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109,
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poz. 1157) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. w 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 123,
poz. 775; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106,
poz. 679; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 88,
poz. 985; Nr 62, poz. 718; Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041) Rada Gminy Parchowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Parchowo zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Parchowo Nr 59/91 z dnia 23 sierpnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 20, poz. 81) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Fragment terenu, przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie pod u¿ytkowanie rolne, obejmuj¹cy
dzia³ki nr 74/1, 73/2 i 78 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Jeleñcz, przeznacza siê pod zieleñ parkow¹.
1.1.W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje:
1) zakaz lokalizowania obiektów oraz podejmowania
przedsiêwziêæ wyró¿nionych w innych przepisach
ze wzglêdu na ich negatywne oddzia³ywanie na rodowisko,
2) zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej zmianê
stosunków wodnych,
3) ochrona dotychczasowego sposobu u¿ytkowania
gruntów lenych,
4) ochrona u¿ytków zielonych na wilgotnych gruntach
organicznych,
5) ochrona istniej¹cego zadrzewienia,
6) ochrona istniej¹cego ukszta³towania terenu, z dopuszczaln¹ niwelacj¹ terenu (zachowuj¹c¹ cechy
naturalnoci) wy³¹cznie w obrysie dopuszczonych
planem elementów zagospodarowania,
7) stosowanie nawierzchni utwardzonych (placów,
ci¹gów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych) wy³¹cznie przepuszczalnych, wykonanych z materia³ów naturalnych nieprzetworzonych,
8) zakaz organizowania sta³ych lub sezonowych obiektów rozrywkowych znag³onieniem na wolnym
powietrzu.
1.2. Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê zieleni parkowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem
ZP1.1:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  funkcja biocenotyczna, estetyczna i rekreacyjno  wypoczynkowa; teren ogólnodostêpnej zieleni parkowej z zagospodarowaniem turystycznym,
 przeznaczenie dopuszczalne  dopuszcza siê towarzysz¹c¹ zabudowê s³u¿¹c¹ obs³udze turystów (np. punkty ma³ej gastronomii, informacji
turystycznej, parkingi dla maks. 10 samochodów
osobowych itp.),
 obowi¹zuje zakaz organizowania miejsc biwakowania,
2) minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych
(w tym zieleni urz¹dzonej) w powierzchni dzia³ki 
90%,
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3) w granicach terenu obowi¹zuje zakaz zabudowy,
za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z dozwolonym
innymi przepisami zakresem prowadzonej gospodarki lenej, gospodarki rybackiej i dzia³alnoci¹
zwi¹zan¹ z ochron¹ przyrody, oraz obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione
funkcjonowaniem obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszczonym w planie:
 obiektów ma³ej architektury,
 elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 obiektów architektury parkowej,
4) obowi¹zuje zakaz zabudowy na wierzcho³kach
wzniesieñ i stokach o nachyleniu powy¿ej 10o,
5) dopuszcza siê budowê obiektów, o których mowa
w pkt 3), z uwzglêdnieniem ustaleñ pkt 4), na nastêpuj¹cych warunkach:
 forma i konstrukcja obiektów, o których mowa
w pkt 3), nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na
funkcjonowanie obszaru zgodnie z przeznaczeniem podstawowym,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej
w powierzchni terenu nie mo¿e przekraczaæ
0,5%,
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 1,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
 proporcje rzutu budynku 1:1,5 do 1:2,5,
 maks. wysokoæ coko³u budynku g³ównego:
0,50 m,
 maksymalna wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do okapu dachu  3,0 m,
 kszta³t dachu: symetryczny o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 30-50o,
 poziom okapów  sta³y,
 nadbudowy w dachu: niedopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny (dopuszczalny gont lub strzecha),
 materia³ i kolor wykoñczenia elewacji zewnêtrznej: naturalne materia³y budowlane  np. ceg³a, drewno, tynk, kamieñ,
 detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do tradycyjnego budownictwa kaszubskiego,
6) podzia³ terenu: niedopuszczalny, plan zagospodarowania terenu musi obejmowaæ kompleksowo ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
7) ogrodzenie terenu: dopuszczalne wy³¹cznie w
formie ogrodzenia drewnianego jednorodnego
dla ca³ego terenu, o wysokoci nie wiêkszej ni¿
1,2 m; obowi¹zuje zakaz stawiania ogrodzeñ w
pasie do 2 m od granicy lasu i do 5 m od brzegu
wód powierzchniowych,
8) miejsca parkingowe: dopuszczalne w granicach
w³asnej dzia³ki,
9) w projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem pozwolenia na budowê, obowi¹zuje wykonanie projektu zieleni w oparciu o inwentaryzacjê
zieleni istniej¹cej,
10) projekt budowlany podlega uzgodnieniu pod
wzglêdem sanitarnym.
1.3.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego linia-
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mi rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê zieleni parkowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem
ZP1.2:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  funkcja biocenotyczna, estetyczna i rekreacyjno  wypoczynkowa; teren ogólnodostêpnej zieleni parkowej,
utworzonej w oparciu o zachowanie charakterystycznych wykorzystanie istniej¹cych charakterystycznych dla tego terenu naturalnych elementów rodowiska,
 przeznaczenie dopuszczalne  towarzysz¹ce zagospodarowanie s³u¿¹ce obs³udze turystów,
 obowi¹zuje zakaz organizowania miejsc biwakowania,
2) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega:
 dotychczasowa jakoæ rodowiska przyrodniczego,
 bioró¿norodnoæ rozumiana jako udzia³ wszelkich grup gatunków organizmów reprezentuj¹cych specyficzne dla tego miejsca warunki siedliskowe oraz ich naturalne przemiany i wyró¿niaj¹cych to miejsce z otoczenia,
3) w granicach terenu obowi¹zuje zakaz zabudowy,
za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z dozwolonym
innymi przepisami zakresem prowadzonej gospodarki lenej, gospodarki rybackiej i dzia³alnoci¹
zwi¹zan¹ z ochron¹ przyrody, oraz obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszczonym w planie:
 obiektów ma³ej architektury (np. taras, punkt widokowy w formie pomostu itp.),
 niezbêdnych elementów infrastruktury,
4) podzia³ terenu: niedopuszczalny, plan zagospodarowania terenu musi obejmowaæ kompleksowo ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych i uwzglêdniaæ cele ochrony, o których mowa w pkt 2),
5) w projekcie zagospodarowania terenu, o którym
mowa w pkt 4) dopuszcza siê porz¹dkowanie,
wzbogacanie i urozmaicanie w¹tku przyrodniczego oraz wyposa¿enie terenu w urz¹dzenia zwi¹zane z wykorzystaniem rekreacyjnym, forma i konstrukcja elementów zagospodarowania nie mo¿e
niekorzystnie wp³ywaæ na przyrodnicze funkcjonowanie obszaru,
6) ogrodzenie terenu: dopuszczalne wy³¹cznie w formie ogrodzenia drewnianego jednorodnego dla
ca³ego terenu, o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 1,2 m;
obowi¹zuje zakaz stawiania ogrodzeñ w pasie do
2 m od granicy lasu i do 5 m od brzegu wód powierzchniowych,
7) miejsca parkingowe: w granicach terenu ZP1.1.
1.4.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
1) obs³uga komunikacyjna projektowanych terenów
w oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) ustalenia szczegó³owe dla istniej¹cych dróg gminnych:
 drogi dojazdowe klasy 1/1,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 15 m, wyznaczona symetrycznie od osi
drogi istniej¹cej,
 szerokoæ jezdni 3,0  3,50 m,
 odleg³oæ projektowanych obiektów budowla-
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nych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej
15 m
 zjazdy dopuszczalne,
 dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej,
3) ustalenia szczegó³owe dla istniej¹cych dróg dojazdowych wewnêtrznych do gruntów rolnych i lenych:
 drogi dojazdowe klasy 1/1,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 10 m, wyznaczona symetrycznie od osi
drogi istniej¹cej,
 szerokoæ jezdni 3,0  3,50 m,
 odleg³oæ projektowanych obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej
15 m,
 zjazdy dopuszczalne,
 dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej,
 dopuszcza siê wy³¹cznie przepuszczaln¹ nawierzchniê jezdni z materia³ów naturalnych nieprzetworzonych.
1.5.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê:
 z wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 przy braku mo¿liwoci pod³¹czenia do systemów
zbiorczych dopuszczalne indywidualne zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno  prawnego,
2) odprowadzenie cieków:
 do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 indywidualne systemy oczyszczania i zagospodarowania cieków s¹ dopuszczalne wy³¹cznie
przy braku mo¿liwoci pod³¹czenia do kanalizacji zbiorczej,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania oczyszczonych
cieków do jezior,
3) odprowadzenie wód opadowych:
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do wód powierzchniowych,
 obowi¹zuje nakaz podczyszczania (piaskowniki
itp.) odprowadzanych w sposób zorganizowany do gruntu wód opadowych, w tym z nawierzchni utwardzonych dróg i parkingów,
 dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych z dróg i placów o przepuszczalnej nawierzchni,
 dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych
z po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ki,
4) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.:
olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
5) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci energetycznej, na zasadach
okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
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 dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych dopuszcza siê wy³¹cznie zastosowanie linii kablowych uk³adanych w gruncie,
7) zaopatrzenie w gaz:
 do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
8) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
9) ewentualne prze³o¿enie lub przebudowê istniej¹cych
sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z jej gestorami.
2. Fragment terenu, przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie pod u¿ytkowanie rolne, obejmuj¹cy
dzia³ki nr 40/13 i 40/18 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym ¯ukówko, przeznacza siê pod k¹pielisko z miejscem parkingowym.
2.1. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje:
1) zakaz lokalizowania obiektów oraz podejmowania
przedsiêwziêæ wyró¿nionych w innych przepisach
ze wzglêdu na ich negatywne oddzia³ywanie na rodowisko,
2) ochrona zadrzewieñ i zakrzewieñ w granicach nieu¿ytków wzd³u¿ rzeki S³upi,
3) ochrona istniej¹cych drzew w wieku powy¿ej 30
lat,
4) ochrona istniej¹cego ukszta³towania terenu, z dopuszczaln¹ niwelacj¹ elementów terenu (zachowuj¹c¹ cechy naturalnoci) wy³¹cznie w obrysie dopuszczonych planem elementów zagospodarowania,
5) obowi¹zuje zakaz organizowania sta³ych lub sezonowych obiektów rozrywkowych z nag³onieniem
na wolnym powietrzu.
2.2.Nad brzegiem Jeziora ¯ukowskiego wskazuje siê
mo¿liwoæ realizacji niezbêdnych elementów pomostu zwi¹zanego z funkcjonowaniem k¹pieliska, o którym mowa w ust. 2.3, na nastêpuj¹cych warunkach:
 powi¹zania pomostu z l¹dem w jednym punkcie,
 zachowania maksymalnej odleg³oci 10 m koñca
pomostu od brzegu,
 zastosowania konstrukcji pomostu nienaruszaj¹cej
dotychczasowego charakteru i sposobu u¿ytkowania gruntów nad brzegiem jeziora, w szczególnoci stanu wystêpuj¹cych tam zadrzewieñ,
 ewentualne przeznaczenia gruntów na cele zwi¹zane z realizacj¹ pomostu nie mo¿e przekraczaæ
powierzchni 100 m2,
 uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
2.3. Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê k¹pieliska,
oznaczonego na rysunku planu symbolem UT2:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  funkcja rekreacyjno  wypoczynkowa; teren ogólnodostêpnego
k¹pieliska z niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem turystycznym,
 przeznaczenie dopuszczalne  towarzysz¹ca zabudowa zwi¹zana bezporednio z rekreacj¹ wodn¹ i s³u¿¹ca obs³udze k¹pieliska, w zakresie niezbêdnym dla jego funkcjonowania (np. pomieszczenie dla ratowników, przebieralnie, hangar na
sprzêt p³ywaj¹cy, wypo¿yczalnia sprzêtu spor-
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towego, punkt medyczny, obiekt ma³ej gastronomii,
punkt informacji turystycznej, parking dla 5  6 samochodów osobowych itp.),
2) realizacja pomostu dla potrzeb k¹pieliska zgodnie z
ustaleniami ust. 2.2,
3) minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w
powierzchni dzia³ki  70%,
4) w granicach terenu obowi¹zuje zakaz zabudowy, za
wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z dozwolonym innymi przepisami zakresem prowadzonej gospodarki lenej, gospodarki rybackiej i dzia³alnoci¹ zwi¹zan¹ z
ochron¹ przyrody, oraz obiektów i urz¹dzeñ, których
postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem
obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszczonym
w planie:
 obiektów ma³ej architektury,
 elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 obiektów architektury parkowej,
5) dopuszcza siê budowê obiektów, o których mowa w
pkt 4), na nastêpuj¹cych warunkach:
 forma i konstrukcja obiektów, o których mowa w
pkt 3), nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na funkcjonowanie obszaru zgodnie z przeznaczeniem podstawowym,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w powierzchni terenu nie mo¿e przekraczaæ 5%,
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 zabudowa maksymalnie odsuniêta od brzegu jeziora i powi¹zana z istniej¹cymi zabudowaniami,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 1,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
zharmonizowana z istniej¹c¹ rybakówk¹,
 proporcje rzutu budynku 1:1,5 do 1:2,5,
 maks. wysokoæ coko³u budynku g³ównego: 0,50 m,
 maksymalna wysokoæ fasady, liczonej od coko³u
do okapu dachu  3,0 m,
 kszta³t dachu: symetryczny o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 30  50 stopni,
 poziom okapów  sta³y, nadbudowy w dachu  niedopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny (dopuszczalny
gont lub strzecha),
 materia³ i kolor wykoñczenia elewacji zewnêtrznej:
naturalne materia³y budowlane  np. ceg³a, drewno, tynk, kamieñ,
 detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do tradycyjnego budownictwa kaszubskiego,
6) podzia³ terenu: niedopuszczalny, plan zagospodarowania terenu musi obejmowaæ kompleksowo ca³oæ
terenu w liniach rozgraniczaj¹cych ³¹cznie z terenem
KP2,
7) ogrodzenie terenu: dopuszczalne wy³¹cznie w formie
ogrodzenia drewnianego jednorodnego dla ca³ego terenu, o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 1,2 m; obowi¹zuje
zakaz stawiania ogrodzeñ w pasie do 2 m od granicy
lasu i do 5 m od brzegu wód powierzchniowych,
8) miejsca postojowe: w granicach terenu KP2,
9) w projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem
pozwolenia na budowê, obowi¹zuje wykonanie projektu zieleni w oparciu inwentaryzacjê zieleni istniej¹cej,
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10) projekt budowlany podlega uzgodnieniu pod
wzglêdem sanitarnym.
2.4.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê miejsca parkingowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem
KP2:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  funkcja komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu rekreacyjno  wypoczynkowego; teren parkingu dla samochodów
osobowych z niezbêdn¹ infrastruktur¹ dla potrzeb terenu rekreacyjno  wypoczynkowego
oznaczonego w planie symbolem UT2,
 przeznaczenie dopuszczalne  towarzysz¹ce zagospodarowanie turystyczne (np. urz¹dzenia
wypoczynkowe, sanitarne, obiekt ma³ej gastronomii itp.) w powi¹zaniu z urz¹dzon¹ zieleni¹
parkow¹ i elementami ma³ej architektury; dla
ustalonego przeznaczenia towarzysz¹cego obowi¹zuj¹ zasady okrelone w odpowiednich przepisach o drogach publicznych jak dla MOP I,
2) minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w
powierzchni dzia³ki  50%,
3) w granicach terenu obowi¹zuje zakaz zabudowy,
za wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem:
 obiektów ma³ej architektury,
 elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 obiektów architektury parkowej,
4) dopuszcza siê budowê obiektów, o których mowa
w pkt 3), na nastêpuj¹cych warunkach:
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni terenu nie mo¿e przekraczaæ 2%,
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 1,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
zharmonizowana z istniej¹c¹ rybakówk¹,
 proporcje rzutu budynku 1:1,5 do 1:2,5,
 maks. wysokoæ coko³u budynku g³ównego:
0,50 m,
 maksymalna wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do okapu dachu  3,0 m,
 kszta³t dachu: symetryczny o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 30o-50o,
 poziom okapów  sta³y,
 nadbudowy w dachu: niedopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny (dopuszczalny gont lub strzecha),
 materia³ i kolor wykoñczenia elewacji zewnêtrznej: naturalne materia³y budowlane  np. ceg³a,
drewno, tynk, kamieñ,
 detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do tradycyjnego budownictwa kaszubskiego.
5) podzia³ terenu: niedopuszczalny, plan zagospodarowania terenu musi obejmowaæ kompleksowo
ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych ³¹cznie z
terenem UT2,
6) ogrodzenie terenu: dopuszczalne wy³¹cznie w formie ogrodzenia drewnianego jednorodnego dla
ca³ego terenu, o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 1,2 m;
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obowi¹zuje zakaz stawiania ogrodzeñ w pasie do
2 m od granicy lasu i do 5 m od brzegu wód powierzchniowych,
7) w projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem
pozwolenia na budowê, obowi¹zuje wykonanie
projektu zieleni:
 w oparciu o inwentaryzacjê zieleni istniej¹cej,
 miejsca parkingowe obsadziæ zieleni¹ izolacyjn¹,
8) projekt budowlany podlega uzgodnieniu pod
wzglêdem sanitarnym.
2.5. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
1) obs³uga komunikacyjna projektowanego terenu w
oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) ustalenia szczegó³owe dla drogi K2.DGD1/1, oznaczonej na rysunku planu:
 istniej¹ca droga gminna, droga dojazdowa klasy 1/1,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 15 m, wyznaczona symetrycznie od osi
drogi istniej¹cej,
 szerokoæ jezdni 3,0  3,50 m,
 odleg³oæ projektowanych obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej
15 m,
 zjazdy dopuszczalne,
 dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej.
2.6.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê:
 z wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹, przy braku
mo¿liwoci pod³¹czenia do systemów zbiorczych dopuszczalne indywidualne zaopatrzenie
w wodê z w³asnego ujêcia pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno  prawnego,
2) odprowadzenie cieków:
 do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 indywidualne systemy oczyszczania i zagospodarowania cieków s¹ dopuszczalne wy³¹cznie
przy braku mo¿liwoci pod³¹czenia do kanalizacji zbiorczej,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania oczyszczonych
cieków do jezior,
 dopuszcza siê rozwi¹zanie gospodarki ciekami
w oparciu o suche ustêpy,
3) odprowadzenie wód opadowych:
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do jezior,
 obowi¹zuje nakaz podczyszczania (piaskowniki
itp.) odprowadzanych w sposób zorganizowany do gruntu wód opadowych, w tym z nawierzchni utwardzonych dróg i parkingów,
 dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych
z po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ki,
4) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.:
olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
5) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czyn-
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niki grzejne np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych dopuszcza siê wy³¹cznie zastosowanie linii
kablowych uk³adanych w gruncie,
7) zaopatrzenie w gaz:
 do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
8) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
9) ewentualne prze³o¿enie lub przebudowê istniej¹cych
sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z jej gestorami.
3. Fragment terenu, przeznaczonego w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie pod u¿ytkowanie rolne, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 301L po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Nakla przeznacza siê pod lokalizacjê k¹pieliska.
3.1.W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje:
1) zakaz lokalizowania obiektów oraz podejmowania
przedsiêwziêæ wyró¿nionych w innych przepisach
ze wzglêdu na ich negatywne oddzia³ywanie na rodowisko,
2) ochrona dotychczasowego sposobu u¿ytkowania
gruntów lenych,
3) ochrona istniej¹cych drzew w wieku powy¿ej 30
lat,
4) ochrona istniej¹cego ukszta³towania terenu, z dopuszczaln¹ niwelacj¹ terenu (zachowuj¹c¹ cechy
naturalnoci) wy³¹cznie w obrysie dopuszczonych
planem elementów zagospodarowania,
5) stosowanie nawierzchni utwardzonych (placów,
ci¹gów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych) wy³¹cznie przepuszczalnych, wykonanych z materia³ów naturalnych nieprzetworzonych,
6) obowi¹zuje zakaz organizowania sta³ych lub sezonowych obiektów rozrywkowych z nag³onieniem
na wolnym powietrzu.
3.2.W granicach terenu wyznacza siê w planie strefê
wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem OW3, obejmuj¹c¹ stanowisko archeologiczne  osadê
ludnoci kultury ³u¿ycko  pomorskiej, zarejestrowane w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
Dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie
ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces
zainwestowania i zmiany sposobu u¿ytkowania terenu, w zakresie okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
3.3.W granicach planu, wyznacza siê wzd³u¿ brzegu Jeziora Glinowskiego pas ochronny, obejmuj¹cy istniej¹c¹ naturaln¹ rolinnoæ nadbrze¿n¹ (drzewiast¹,
krzewiast¹, ³¹kow¹ lub szuwarow¹):
1) granicê pasa ochronnego ustala siê w odleg³oci
5,0 m od brzegu jeziora,
2) ochrona ustaleniami planu obejmuje:
 naturalny rozwój rolinnoci nadbrze¿nej,
 dotychczasowy sposób u¿ytkowania gruntów,
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3) w pasie ochronnym dopuszcza siê przeznaczenie
gruntu na cele zwi¹zane z funkcjonowaniem k¹pieliska (realizacjê pomostu, o którym mowa w ust.
3.4 pkt 2), oraz wyznaczenie bezporedniego dojcia do wody o maks. Powierzchni 100 m2 i maks.
szerokoci 20 m.
3.4.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê k¹pieliska, oznaczonego na rysunku planu symbolem UT3:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  funkcja rekreacyjno  wypoczynkowa; teren ogólnodostêpnego
k¹pieliska z niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem turystycznym,
 przeznaczenie dopuszczalne  towarzysz¹ca zabudowa zwi¹zana bezporednio z rekreacj¹ wodn¹ i s³u¿¹ca obs³udze k¹pieliska, w zakresie niezbêdnym dla jego funkcjonowania (np. pomieszczenie dla ratowników, przebieralnie, hangar na
sprzêt p³ywaj¹cy, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, punkt medyczny, minibar, punkt informacji turystycznej, parking dla 5  6 samochodów osobowych itp.),
2) dopuszcza siê realizacjê pomostu zwi¹zanego z
funkcjonowaniem k¹pieliska na nastêpuj¹cych zasadach:
 powi¹zanie pomostu z l¹dem w jednym punkcie,
 maksymalna odleg³oæ koñca pomostu od brzegu 10 m,
 wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
3) minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w
powierzchni dzia³ki  70%,
4) w granicach terenu obowi¹zuje zakaz zabudowy,
za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z dozwolonym
innymi przepisami zakresem prowadzonej gospodarki lenej, gospodarki rybackiej i dzia³alnoci¹
zwi¹zan¹ z ochron¹ przyrody, oraz obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszczonym w planie:
 obiektów ma³ej architektury,
 elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 obiektów architektury parkowej,
5) dopuszcza siê budowê obiektów, o których mowa
w pkt 3), na nastêpuj¹cych warunkach:
 forma i konstrukcja obiektów, o których mowa
w pkt 3), nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na
funkcjonowanie obszaru zgodnie z przeznaczeniem podstawowym,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni terenu nie mo¿e przekraczaæ 15%,
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 zabudowa (poza zwi¹zan¹ bezporednio z rekreacj¹ wodn¹) maksymalnie odsuniêta od brzegu
jeziora,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 1,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
 proporcje rzutu budynku 1:1,5 do 1:2,5,
 maks. wysokoæ coko³u budynku g³ównego:
0,50 m,
 maksymalna wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do okapu dachu  3,0 m,
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 kszta³t dachu: symetryczny o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 30  50 stopni,  poziom
okapów  sta³y,
 nadbudowy w dachu: niedopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny (dopuszczalny gont lub strzecha),
 materia³ i kolor wykoñczenia elewacji zewnêtrznej: naturalne materia³y budowlane  np. ceg³a, drewno, tynk, kamieñ,
 detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do tradycyjnego budownictwa kaszubskiego,
6) podzia³ terenu: niedopuszczalny, plan zagospodarowania terenu musi obejmowaæ kompleksowo ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
7) ogrodzenie terenu: dopuszczalne wy³¹cznie w formie ogrodzenia drewnianego jednorodnego dla
ca³ego terenu, o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 1,2 m;
obowi¹zuje zakaz stawiania ogrodzeñ w pasie do
5 m od brzegu jeziora,
8) miejsca parkingowe: dopuszczalne w granicach
w³asnej dzia³ki, odsuniête jak najdalej od brzegu
jeziora,
9) w projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem pozwolenia na budowê,obowi¹zuje wykonanie projektu zieleni:
 w oparciu o inwentaryzacjê zieleni istniej¹cej,
 miejsca parkingowe obsadziæ zieleni¹ izolacyjn¹,
10) projekt budowlany podlega uzgodnieniu pod
wzglêdem sanitarnym.
3.5.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
1) obs³uga komunikacyjna projektowanego terenu w
oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) linie rozgraniczaj¹ce dróg wyznaczono na rysunku
planu,
3) ustalenia szczegó³owe dla drogi K3.DPL1/2:
 istniej¹ca droga powiatowa nr 39371 relacji Parchowo  Skwierawy, droga lokalna klasy L1/2,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 15,0 m,
 odleg³oæ projektowanych obiektów budowlanych od zewn¹trznej krawêdzi jezdni co najmniej
20 m.
3.6.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê:
 z wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 przy braku mo¿liwoci pod³¹czenia do systemów
zbiorczych dopuszczalne indywidualne zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno  prawnego,
2) odprowadzenie cieków:
 do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 indywidualne systemy oczyszczania i zagospodarowania cieków s¹ dopuszczalne wy³¹cznie
przy braku mo¿liwoci pod³¹czenia do kanalizacji zbiorczej,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania oczyszczonych
cieków do jezior,
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3) odprowadzenie wód opadowych:
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do wód powierzchniowych,
 obowi¹zuje nakaz podczyszczania (piaskowniki
itp.) odprowadzanych w sposób zorganizowany
do gruntu wód opadowych, w tym z nawierzchni
utwardzonych dróg i parkingów,
 dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych z dróg i placów o przepuszczalnej nawierzchni,
 dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z
po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnych dzia³ki,
4) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.: olej
opa³owy, gaz, energia elektryczna,
5) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie
indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki
grzejne np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych dopuszcza siê wy³¹cznie zastosowanie linii
kablowych uk³adanych w gruncie,
7) zaopatrzenie w gaz:
 do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
8) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
9) ewentualne prze³o¿enie lub przebudowê istniej¹cych
sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z jej gestorami.
4. Fragment terenu, przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie pod u¿ytkowanie rolne, obejmuj¹cy
czêæ dzia³ki nr 78/5 po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Sylczno, przeznacza siê pod zalesienie.
4.1. W granicach terenu wyznacza siê w planie strefê bezwzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem W-4,
obejmuj¹c¹ stanowisko archeologiczne  cmentarzysko kurhanowe najprawdopodobniej kultury ³u¿yckiej
epoki br¹zu, zarejestrowane w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury:
1) dla wyznaczonej strefy ustala siê zakaz prowadzenia dzia³alnoci inwestycyjnej zwi¹zanej z pracami
ziemnymi b¹d przekszta³ceniem krajobrazu (w tym
zakaz zalesienia),
2) w przypadku zamiaru wykonania prac porz¹dkowych czy pielêgnacyjnych inwestor zobowi¹zany
jest uzyskaæ zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który ka¿dorazowo okreli zakres i
warunki prowadzenia tych prac.
4.2.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod zalesienie, oznaczonego na
rysunku planu symbolem RL4:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren leny,
2) projektuje siê, w granicach okrelonych w planie,
zmianê u¿ytkowania gruntów rolnych na lene z
preferowanymi gatunkami docelowymi w zalesieniu: d¹b bezszypu³kowy, buk zwyczajny, sosna
zwyczajna.

 2995 

Poz. 1390, 1391

4.3.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
1) obs³uga komunikacyjna projektowanego terenu w
oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) ustalenia szczegó³owe dla drogi K4.DGD1/1, oznaczonej na rysunku planu:
 istniej¹ca droga dojazdowa do gruntów rolnych
i lenych, projektowana jako droga gminna, droga dojazdowa klasy 1/1,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 15 m, wyznaczona symetrycznie od osi
drogi istniej¹cej,
 szerokoæ jezdni 3,0  3,50 m.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000,
stanowi¹cy za³¹czniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce dróg,
c) granice stref ochrony archeologiczno  konserwatorskiej.
§3
1. Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze grunty rolne pochodzenia mineralnego o ³¹cznej powierzchni
6,9978 ha.
2. Grunty, o których mowa w ust. 1, obejmuj¹ u¿ytki rolne klasy IV o powierzchni 2,438 ha, oraz u¿ytki rolne
klasy V o powierzchni 1,3 ha i klasy VI o powierzchni
3,2598 ha.
§4
Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) zagospodarowaniu turystycznym  nale¿y przez to
rozumieæ obiekty ma³ej architektury i obiekty budowlane nie bêd¹ce budynkami, niezbêdne dla wykorzystania terenu na cele wypoczynku i rozrywki osób
przebywaj¹cych na danym terenie lub odbywaj¹cych podró¿e wypoczynkowych celach wypoczynkowych i poznawczych (obiekty architektury ogrodowej, obiekty u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji, pomosty, pla¿e trawiaste, tarasy widokowe, przejcia i place dla pieszych, budowle ziemne, budowle hydrotechniczne, mury oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe itp.),
2) obiektach architektury parkowej  nale¿y przez to rozumieæ budynki i budowle wchodz¹ce w sk³ad programu u¿ytkowego i kompozycyjnego za³o¿enia parkowego,stanowi¹ce integraln¹ czêæ ogólnej kompozycji parkowej; budynki i budowle tworz¹ pocz¹tki
lub zakoñczenia g³ównych osi i ich dominanty, akcentuj¹c punkty wêz³owe kompozycji, s³u¿¹ jako
ramy dla zespo³ów rolinnych lub wodnych; architekturê parkow¹ cechuje lekkoæ, malowniczoæ i
ró¿norodnoæ form, oraz wprowadzenie charakterystycznych elementów stanowi¹cych przejcie od
budynku do terenu parkowego (zadaszenia, podcienie, ganki, kru¿ganki, loggie, pergole, tarasy itp.),
cechy te dotycz¹ równie¿ fasad budynków mieszcz¹cych siê w uk³adzie przestrzennym parku,
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3) terenach biologicznie czynnych  nale¿y przez to rozumieæ tereny niezabudowane, z przewag¹ ró¿nych form
zieleni, rozwijaj¹cej siê samorzutnie lub celowo kszta³towanej, reprezentuj¹cej ró¿ne sposoby u¿ytkowania
gruntów, stopnie naturalnoci i warunki siedliskowe,
4) brzegu jeziora  nale¿y przez to rozumieæ liniê brzegow¹ wyznaczon¹ maksymalnym zasi¹giem wody w jeziorze.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela na 30%.
§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 niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Parchowie,
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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
We fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Parchowo Nr 59/91 z dnia 23 sierpnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 20, poz. 81).
§8
W uchwale Nr 161/XXVIII/2001 Rady Gminy Parchowo
z dnia 28 czerwca 2001 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo dot. terenu
po³o¿onego w Glinowie prostuje siê oczywist¹ omy³kê w
ten sposób, ¿e wyrazy dzia³ka nr 301 zastêpuje siê wyrazami dzia³ka 301L.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Parchowo
T. Majkowski

1391
UCHWA£A Nr 217/XXXVI/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na stosowanie bonifikaty
od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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stego w prawo w³asnoci w odniesieniu do nieruchomoci wykorzystanych lub przeznaczonych na cele
mieszkalne.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220) art. 4a ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 4 wrzenia 1997r. o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na zastosowanie przez organ w³aciwy do wydania decyzji o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci bonifikaty w wysokoci 50% od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci w stosunku do
nieruchomoci wykorzystanych lub przeznaczonych na
cele mieszkalne.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1392
UCHWA£A Nr 218/XXXVI/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulicom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy
Parchowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla ulic po³o¿onych we wsi Parchowo osiedle Parkowe gmina Parchowo nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy:
1) ul. Ks. Frosta  dla ulicy po³o¿onej prostopadle do
ul. Lenej,
2) ul. Ks. Omañkowskiego- dla ulicy po³o¿onej prostopadle do ul. Lenej,
3) ul. Ks. Podlaszewskiego  dla ulicy po³o¿onej prostopadle do ul. Lenej,
4) ul. Kaszubska  dla ulicy po³o¿onej równolegle do
ul. Lenej,
5) ul. Widokowa  dla ulicy po³o¿onej równolegle do
ul. Bytowskiej zgodnie z za³¹cznikiem graficznym
nr 1* do niniejszej uchwa³y przedstawiaj¹cym szkic
sytuacyjny.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1393
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 18 lipca 2002 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Zarz¹dem Miasta i Gminy Miastko
w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ
dotycz¹cych wydawania paszportów.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) oraz art. ust. ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Wojewoda Pomorski, zwany dalej
Wojewod¹ oraz Zarz¹d Miasta i Gminy Miastko reprezentowany przez:
1. Burmistrza Romana Ramiona
2. Wiceburmistrza Jerzego Stasiewicza
zwany dalej Zarz¹dem,
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
1. W celu utrzymania mo¿liwoci korzystania przez mieszkañców Miasta i Gminy Miastko z obs³ugi paszportowej, Wojewoda powierza Zarz¹dowi prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2,
poz. 5 z pón. zm) :
1) przyjmowanie podañ-kwestionariuszy paszportowych dotycz¹cych wydania paszportu,
2) wydawanie wnioskodawcom paszportów za potwierdzeniem odbioru,
3) przyjmowanie uniewa¿nionych paszportów,
4) odbieranie od wnioskodawców owiadczeñ o okolicznociach utraty wa¿nego paszportu w trybie
art. 233 kodeksu karnego i art. 86 kodeksu postêpowania administracyjnego,
5) przyjmowanie wniosków o zwrot op³aty paszportowej lub innych poniesionych kosztów podró¿y w
wypadku uniewa¿nienia paszportu oraz nadp³aconych przez wnioskodawcê pieniêdzy,
6) prowadzenie ewidencji przyjêtych wniosków o wydanie paszportu,
7) prowadzenie ewidencji paszportów dorêczonych
wnioskodawcom.
2. Powierzenie prowadzenia wy¿ej wymienionych spraw
nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych.
§2
1. Zarz¹d realizowaæ bêdzie zadania wymienione w § 1
ust. 1 w stosunku do osób zameldowanych na terenie
Miasta i Gminy Miastko na pobyt sta³y.
2. Bior¹c pod uwagê iloæ wniosków paszportowych sk³adanych dotychczas przez mieszkañców Miastka, przyjmowanie interesantów winno siê odbywaæ do dwóch
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dni roboczych w tygodniu. Mieszkañcom zapewniæ
nale¿y mo¿liwoæ sk³adania wniosków w godzinach popo³udniowych przynajmniej w jednym dniu. Godziny
przyjmowania dostosowane bêd¹ do godzin pracy
Urzêdu oraz potrzeb interesantów.
§3
Strony ustalaj¹, ¿e dla w³aciwej realizacji porozumienia:
1. Wojewoda przeka¿e Zarz¹dowi w u¿yczenie ca³oæ
sprzêtu i wyposa¿enia znajduj¹cego siê w dotychczas dzia³aj¹cym w Miastku Terenowym Punkcie
Paszportowym,
2. Wojewoda dostarczy wymagane druki oraz niezbêdne materia³y informacyjne,
3. Zarz¹d zapewni odpowiedni lokal i funkcjonowanie
biura.
4. Zarz¹d powierzy wykonywanie przedmiotowych
czynnoci z zakresu spraw paszportowych pracownikowi Urzêdu, który odbêdzie wymagane przeszkolenie w Oddziale Paszportowym w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Migracji Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz z³o¿y konieczne owiadczenia w
zakresie zasad odpowiedzialnoci za w³aciwe (zgodne z ustaw¹ o paszportach i przepisami wykonawczymi) wykonywanie powierzonych zadañ wraz zobowi¹zaniem do ochrony danych osobowych.
5. rodki na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z p. 3 i 4
zapewni Zarz¹d Miasta i Gminy Miastko.
§4
1. Zarz¹d odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie
spraw, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz za sprawn¹
organizacjê ich za³atwiania.
2. Nadzór merytoryczny nad realizacja powy¿szych zadañ
sprawuje Kierownik Oddzia³u Paszportów w S³upsku.
3. Zadania kontrolne Wojewody  wynikaj¹ce z art. 15
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji
rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 91,
poz. 577 z pón. zm.)  wykonywane bêd¹ przez Dyrektora Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, wed³ug zasad okrelonych w Regulaminie przeprowadzania kontroli
przez pracowników Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§5
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi¹ca.
3. Wojewoda mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie w trybie natychmiastowym w razie:
a) naruszenia prawa przy realizacji zadañ objêtych porozumieniem,
b) nie respektowania zaleceñ pokontrolnych b¹d wydanych wytycznych.
§6
Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia bêd¹ dokonywane w formie aneksu.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Zarz¹d Miasta i Gminy Miastko
Przewodnicz¹cy
R. Ramion
Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy Miastko
J. Stasiewicz

Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1394
UCHWA£A Nr XLVI/320/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania
w szpitalu dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych zarz¹dzonych na dzieñ 27 padziernika 2002 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602;
z 1998 r. Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; 2001 r.
Nr 89, poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089), na wniosek Burmistrza miasta Bytowa
Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych zarz¹dzonych na dzieñ 27 padziernika 2002 r. w 2002 roku
tworzy siê nw. odrêbny obwód g³osowania w Szpitalu
Rejonowym w Bytowie:
 numer obwodu  15
 granice obwodu  Szpital Rejonowy w Bytowie
 siedziba obwodowej komisji wyborczej  Szpital Rejonowy 77-100 Bytów, ul. Lêborska 13.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

1395
UCHWA£A XLVI/321/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie podzia³u gminy Bytów na sta³e obwody g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i art. 31 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.
602; z 1998 r. Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497;
2001 r. Nr 89, poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089), na wniosek Burmistrza miasta Bytowa Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
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§1

§4

Tworzy siê sta³e obwody g³osowania na terenie gminy
Bytów dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych,
zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XLV/317/2002 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie podzia³u gminy
Bytów na sta³e obwody g³osowania.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLVI/321/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

NUMERY I GRANICE OBWODÓW G£OSOWANIA
ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY BYTÓW
NR
OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

1

BYTÓW ULICE: BRONIEWSKIEGO, CEYNOWY, D¥BROWSKIEJ,
DUNIKOWSKIEGO, GA£CZYÑSKIEGO, JEZIORNA, KOLONIA
JEZIORKI, KRUCZKOWSKIEGO, LÊBORSKA, MAJKOWSKIEGO,
MOSTNIKA, NA£KOWSKIEJ, ORODEK JELEÑ, PRZEMYS£OWA,
SÊDZICKIEGO, STAFFA, SZENWALDA, TETMAJERA, TUWIMA,
WYBICKIEGO, WYSPIAÑSKIEGO

ZESPÓ£ SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
BYTÓW,
UL. GDAÑSKA 57

2

BYTÓW ULICE: BAUERA, BRZOZOWA, GÓRNA,
KOCHANOWSKIEGO, MICKIEWICZA, OGRODOWA, POGODNA,
SIKORSKIEGO, SPORTOWA, WERY

ZESPÓ£ SZKÓ£
ZAWODOWYCH
BYTÓW,
UL. SIKORSKIEGO 35

3

4

BYTÓW ULICE: CICHA, HARCERSKA, KILIÑSKIEGO, KO££¥TAJA,
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, KONARSKIEGO, KOCIUSZKI, 1
MAJA, MA£ACHOWSKIEGO, MIEROS£AWSKIEGO,
NARUSZEWICZA, NIEMCEWICZA, POCHY£A, RAC£AWICKA,
REJTANA, STASZICA, STYP-REKOWSKIEGO,
TREMBECKIEGO
BYTÓW ULICE: ARMII KRAJOWEJ, BYDGOSKA, DERDOWSKIEGO,
JANA PAW£A II, KRÓTKA, K¥PIELOWA, KOCIELNA, 11
LISTOPADA, £¥KOWA, M£YÑSKA, BYTÓW PODZAMCZE, POLNA,
PLAC KARD. WYSZYÑSKIEGO, RYCERSKA, RZEMIELNICZA,
SZEROKA, STAROKOCIELNA, STOBNICKA, RÓDMIEJSKA,
SZKOLNA, W¥SKA, WIE¯A WODNA, WOJSKA POLSKIEGO,
WOLNOCI, ZAMKOWA, ZAU£EK DROZDOWY, ZAU£EK
S£OWICZY, ZIELONA

5

BYTÓW ULICE: CHOJNICKA, DRZYMA£Y, DWORCOWA,
DWORZEC, KWIATOWA, LENA, KROFEYA, MIASTECKA, NAD
BORUJ¥, PARKOWA, PROSTA, STAROCHOJNICKA,
SUCHARSKIEGO, STARY DWORZEC, SZARYCH SZEREGÓW,
TARTACZNA

6

BYTÓW ULICE: DZIA£KOWA, GDAÑSKA, MI£A, S£ONECZNA

7

M¥DRZECHOWO, MOKRZYN, Z¥BINOWICE

8
9
10

LENO, MA£A WIE, MIÊDZYGÓRZE, POMYSKI M£YN, POMYSK
MA£Y, POMYSK WIELKI, SZARZYN
GOSTKOWO, SARNIAK, ZBYS£AW
NIEZABYSZEWO, SIERZENKO, SIERZNO

11

BORY REKOWSKIE, BRYNKI REKOWSKIE, P£ÓTOWA,
PUSTKOWIE REKOWSKIE, PYSZNO, REKOWO

12

UDORPIE

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1
BYTÓW,
UL. MIEROS£AWSKIEGO 7

SZKO£A PODSTAWOWA
NR 5 BYTÓW,
UL. M£YÑSKA 9

MIEJSKI ZARZ¥D
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
BYTÓW, UL. DWORCOWA 17

PRZEDSZKOLE NR 4
BYTÓW
UL. S£ONECZNA 6
WIETLICA WIEJSKA
Z¥BINOWICE
SZKO£A PODSTAWOWA
POMYSK WIELKI
SZKO£A PODSTAWOWA
GOSTKOWO
SZKO£A PODSTAWOWA
NIEZABYSZEWO
SZKO£A PODSTAWOWA
REKOWO
SZKO£A PODSTAWOWA
UDORPIE
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MIEJSKI DOM KULTURY
BYTÓW
UL. WOJSKA POLSKIEGO 12

13

CHOMICE, D¥BIE, D¥BKI, GRZMI¥CA, NIECZULICE,
PÓ£CZYNEK, PRZYBORZYCE, RZEPNICA, WI¥TKOWO,
WIERKÓWKO

14

BYTÓW ULICE: DOMAÑSKIEGO, W. FILIPA NERI, ZWYCIÊSTWA

1396
UCHWA£A XLVIII/81/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie okrelenia statutu So³ectwa Swarzewo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 7, art. 35,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê statut jednostki pomocniczej Gminy Puck 
So³ectwo Swarzewo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do og³oszenia tekstu
przyjêtego statutu w sposób zwyczajowo przyjêty, tj. na
terenie So³ectwa Swarzewo i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2
BYTÓW
UL. DOMAÑSKIEGO 13

 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Swarzewo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA

§3

§5

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

Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLVIII/81/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA SWARZEWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie.

§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Swarzewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:

IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
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3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.

§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
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3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.

14.
15.

16.

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹

17.
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Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy.
Kandydaci maj¹ prawo uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1396, 1397, 1398

 3002 

11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków,
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji,
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej,
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
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UCHWA£A Nr XLII/291/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie w wyborach do
Rady Gminy w Ryjewie oraz w wyborach bezporednich Wójta Gminy Ryjewo.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 16
lipca 1998 r.  Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602,
Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.
971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Ryjewie tworzy odrêbny obwód g³osowania w Domu Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie w wyborach do Rady Gminy w Ryjewie oraz w wyborach bezporednich Wójta Gminy Ryjewo.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podana zostaje do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty
na terenie gminy Ryjewo.
2. Uchwa³a przekazywana jest niezw³ocznie Wojewodzie
i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

X. NADZÓR I KONTROLA

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem.
Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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UCHWA£A Nr XXX/156/2001
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Cz³uchowskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.
578, Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 26
poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985,
Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041; z 2001 r. Nr 45 poz. 479,
Nr 89 poz. 971, Nr 100 poz. 1084), art. 5 ust. 5a i art. 17
ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496; z 1997 r.
Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz.
759, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136. Nr 19
poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr104 poz. 1104, Nr 120 poz.
1268 i Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111 poz. 1194 i Nr
144 poz. 1615) po uzgodnieniu z Pomorskim Kuratorem
Owiaty w Gdañsku i po zasiêgniêciu opinii w³aciwych
organów Rada Powiatu Cz³uchowskiego ustala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimna-
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zjalnych w Powiecie Cz³uchowskim przewidzianych do
funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXIII/128/2001 Rady Powiatu
Cz³uchowskiego z dnia 29 marca 2001r. w sprawie przyjêcia projektu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu
cz³uchowskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Cz³uchowskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Cz³uchowie oraz Urzêdów Gmin powiatu cz³uchowskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
B. Luty
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/156/2001
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 27 grudnia 2001 r.
PLAN SIECI SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU CZ£UCHOWSKIEGO
1. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Cz³uchowie ul. Koszaliñska 2 77-300 Cz³uchów:
 liceum profilowane
 technikum
 zasadnicza szko³a zawodowa
2. Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu w Cz³uchowie ul. Parkowa
2 77-300 Cz³uchów:
 liceum profilowane
 technikum
3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Cz³uchowie ul. Kusociñskiego1 77-300 Cz³uchów:
 liceum ogólnokszta³c¹ce
 liceum profilowane
4. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Cz³uchowie ul. Batorego 24 77-300 Cz³uchów:
 zasadnicza szko³a zawodowa dla upoledzonych w
stopniu lekkim.
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 1/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2002 r.
w sprawie zwalczania wcieklizny zwierz¹t na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129,
poz. 1438)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§1

Uznaje siê nastêpuj¹ce obszary za okrêgi wystêpowania wcieklizny i zagro¿one wcieklizn¹:
1) w gminie Prabuty:
a) miejscowoæ Gonty,
b) miejscowoæ Górowychy,
c) miejscowoæ Rodowo,
d) miejscowoæ Rodowo Ma³e,
e) Kamienna,
f) Antonin,
g) Stankowo,
h) Obrzynowo,
i) Jakubowo,
2) obwody ³owieckie Nr 86, 87 w granicach administracyjnych.
§2
Na obszarach okrelonych w § 1 nakazuje siê:
1) umieszczenie w widocznych miejscach  na granicach
okrêgu  czytelne i trwa³e tablice z napisem: Okrêg
wystêpowania wcieklizny u zwierz¹t;
2) niezw³oczne zawiadomienie o ka¿dym wystêpowaniu
wcieklizny u zwierz¹t najbli¿szego inspektoratu weterynarii, lecznicy dla zwierz¹t, urzêdu gminy;
3) przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienionych w § 1 celem wyszukiwania zwierzyny pad³ej wskutek wcieklizny i dla potrzeb odstrza³ów sanitarnych;
4) niezw³oczne zg³oszenie do badania s³u¿bie weterynaryjnej zwierz¹t pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych
lub pad³ych oraz zabezpieczenie ich do czasu przybycia urzêdowego lekarza weterynarii w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoæ zaka¿enia ludzi i zwierz¹t.
Na obszarach okrelonych w § 1 zakazuje siê:
1) urz¹dzanie wszelkich polowañ oraz od³owów zwierzyny ³ownej z wyj¹tkiem odstrza³ów sanitarnych nakazanych przez w³aciwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pad³ych i pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych;
3) organizowania wycieczek do lasów;
4) wprowadzania do lasów psów i kotów.
§3
Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 obowi¹zuj¹
wszystkich mieszkañców lub przebywaj¹cych czasowo na
danym terenie, o którym mowa w § 1, a tak¿e u¿ytkowników, w³acicieli, zarz¹dców gruntów, s³u¿bê len¹, zarz¹dców lub dzier¿awców obwodów ³owieckich tam¿e.
§4
Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kwidzynie oraz terytorialnie
w³aciwym organom gminnych w³adz samorz¹dowych.
§5
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii dla
województwa pomorskiego w Gdañsku.
§6
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomoci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjêty,
w drodze obwieszczenia na obszarach wymienionych w
§ 1.
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§1

Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uznaje siê za wygas³¹ wciekliznê zwierz¹t wystêpuj¹c¹ na terenach gminy Prabuty stosowanie do wydanego
rozporz¹dzenia w dniu 18 stycznia 2002 r.

wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 6/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 kwietnia 2002 r.

§2
Traci moc rozporz¹dzenie Wojewody Pomorskiego
Nr 1/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zwalczania
wcieklizny, na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
§3

w sprawie uznania wcieklizny zwierz¹t za wygas³¹, na
niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6  ustawy z
dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z
2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129,
poz. 1438)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:

1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Ba³tyckim oraz rozplakatowania w miejscach publicznych, w wymienionej w § 1 gminie.
2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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