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1425
UCHWA£A Nr XLIV/361/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Kocierzyna na
2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z
1996 r. z pón. zm.), art. 109 ust. 1, art. 116, art. 124, art.
128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.),
art. 3-4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2001
(Dz. U. Nr 150 poz. 983 z pón. zm.) Rada Miasta Kocierzyna uchwala:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoci
27.074.365,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci
27.696.365,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu miasta
1. Przychody bud¿etu miasta
1.035.000,- z³
w tym:
a) przychody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
435.000,- z³
b) nadwy¿ki z lat ubieg³ych
600.000,- z³
2. Rozchody bud¿etu miasta
413.000,- z³
w tym:
a) sp³aty otrzymanych po¿yczek
413.000,- z³
§4
Ustala siê rezerwê ogóln¹ i celow¹ bud¿etu w wysokoci
422.000,- z³
w tym:
1. Rezerwa ogólna
160.000,- z³
2. Rezerwa celowa
262.000,- z³
w tym:
a) na remonty szkó³ podstawowych i zespo³ów szkó³
152.000,- z³
b) na remonty przedszkoli samorz¹dowych
60.000,- z³
c) na wydatki zwi¹zane z gospodark¹ komunaln¹ i
ochron¹ rodowiska
50.000,- z³
§5
Uchwala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych i rodków specjalnych
z tego:
1. przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
w tym:
a) stan rodków na 1.01.2002 r.
32.774,- z³
b) przychody
2.816.800,- z³
w tym:
dotacje z bud¿etu
1.283.000,- z³
* Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê.
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a) wydatki
2.818.300,b) stan rodków na dzieñ 31.12.2002 r.
31.274,2. przychody i rozchody rodków specjalnych
w tym:
a) stan rodków na 1.01.2002 r.
17.400,b) przychody
285.500,c) wydatki
281.300,d) stan rodków na 31.12.2002 r.
21.600,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*

z³
z³
z³
z³
z³
z³

§6
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§7
Uchwala siê Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Kocierzyna na lata 2002  2005 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§8
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami
w tym:
a) dochody
1.636.585,- z³
b) wydatki
1.610.385,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§9
Ustala siê dochody oraz wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ wynikaj¹cych z programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
a) dochody
250.000,- z³
b) wydatki
290.000,- z³
§ 10
1. Uchwala siê dotacjê dla podmiotów nie powi¹zanych
z bud¿etem miasta na realizacjê zadañ w³asnych gminy w wysokoci
149.000,- z³
z tego na:
a) zadania z zakresu turystyki
4.000,- z³
b) zadania z zakresu opieki spo³ecznej
5.000,- z³
c) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
5.000,- z³
d) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
135.000,- z³
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do zasiêgania opinii
w³aciwych Komisji Rady Miasta w przypadkach rozpatrywania i udzielania dotacji dla podmiotów wymienionych w pkt 1 w kwocie wy¿szej ni¿ 2.000,- z³
§ 11
Ustala siê zakres dotacji dla zak³adów bud¿etowych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etu miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie danego dzia³u.
§ 13
Ustala siê prognozê d³ugu Gminy Miejskiej Kocierzyna zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
* Za³¹czników Nr 3-8 nie publikuje siê.
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§ 14

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województw Pomorskiego z moc¹ od
1 stycznia 2002 r.

Przepisów zarz¹dzenia nie stosuje siê do:
1) zakresu spraw uregulowanych zarz¹dzeniem porz¹dkowym Nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z
dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków uprawiania ¿eglugi na wodach morskich we celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoci do 5 m i ródl¹dowych, których iloczyn najwiêkszej d³ugoci i najwiêkszej szerokoci nie przekracza
20 m2,
2) monotypowych klas regatowych posiadaj¹cych wa¿ne certyfikaty pomiarowe wystawione przez mierniczych Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego zwanego dalej
w skrócie PZ¯ lub Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zwanego dalej w skrócie
PZMW i NW oraz wios³owych ³odzi regatowych, uczestnicz¹cych w treningach lub regatach na wodach morskich, na akwenach znajduj¹cych siê pod sta³¹ obserwacj¹ i os³on¹ ratownicz¹,
3) jachtów niezatapialnych o d³ugoci do 8 m uprawiaj¹cych ¿eglugê w porze dziennej na akwenach treningowych w okresie od 1 maja do 30 wrzenia ka¿dego
roku, które po inspekcji uzyska³y zezwolenia na ¿eglugê od w³aciwego terytorialnie kapitana portu przy
ograniczeniu si³y wiatru maksimum 5oB.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1426
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz. 131, z 1994 r.
Nr 27 poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243,
z 1996 r. Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r.
Nr 70 poz. 778, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122
poz. 1321, z 2001 r. Nr 129 poz. 1441), podaje siê do publicznej wiadomoci:
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 1
DYREKTORA URZÊDU MORSKIEGO w GDYNI
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich statków
sportowych o d³ugoci ca³kowitej do 24 m.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz. 131, z 1994 r.
Nr 27 poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243,
z 1996 r. Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r.
Nr 70 poz. 778, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122
poz. 1321, z 2001 r. Nr 129 poz. 1441) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Przepisy zarz¹dzenia okrelaj¹ wymagania w zakresie
bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m.
2. Morskim statkiem sportowym zwanym dalej jachtem,
jest jednostka p³ywaj¹ca dowolnego typu, o dowolnym napêdzie, obsadzona przepisow¹ za³og¹ oraz innymi uczestnikami p³ywania bez kwalifikacji ¿eglarskich
lub motorowodnych w liczbie nie przekraczaj¹cej 12
osób, której przeznaczenie do celów rekreacyjnych,
sportowych i szkoleniowych zosta³o okrelone w dokumencie rejestracyjnym.
§2
Przepisy zarz¹dzenia okrelaj¹:
1) wymagania technicznego stanu bezpieczeñstwa jachtów w zakresie konstrukcji, sta³ych urz¹dzeñ i wyposa¿enia oraz inne wymagania bezpieczeñstwa ¿eglugi i
¿ycia na morzu,
2) tryb przeprowadzania przegl¹dów i inspekcji w sprawach o których mowa w pkt 1,
3) wzory dokumentów bezpieczeñstwa jachtów oraz sposób ich wystawiania i potwierdzania.

§4
1. Ustala siê nastêpuj¹ce rejony ¿eglugi morskiej uprawianej przez jachty:
1) ¿egluga na akwenach treningowych  oznacza to ¿eglugê w obrêbie portów i na akwenach okrelonych
w zarz¹dzeniu dyrektora urzêdu morskiego oraz pasie wód przybrze¿nych do 2 Mm od linii brzegu. Za
równorzêdn¹ z ¿eglugê na akwenach treningowych
uwa¿a siê ¿eglugê na:
a) Zalewie Wilanym,
b) Zatoce Puckiej na pó³noc od linii ³¹cz¹cej Babi Dó³
z Jastarni¹,
c) innych wodach o podobnych warunkach ¿eglugowych
2) ¿egluga os³oniêta  oznacza to ¿eglugê po Zatoce
Gdañskiej na po³udnie od linii ³¹cz¹cej latarniê morsk¹ Hel z latarni¹ morsk¹ w Krynicy Morskiej lub innych wód os³oniêtych o podobnych warunkach ¿eglugowych oraz mórz zamkniêtych w odleg³oci do
6 mil morskich od linii brzegu dla jachtów motorowych oraz w odleg³oci do 6 mil od miejsca schronienia dla jachtów ¿aglowych,
3) ¿egluga przybrze¿na  oznacza to ¿eglugê w odleg³oci do 20 mil morskich od brzegu w rejonie Morza Ba³tyckiego lub innego morza zamkniêtego o
podobnych warunkach ¿eglugowych,
4) ¿egluga pe³nomorska  oznacza to ¿eglugê w rejonie mórz otwartych do 200 mil morskich od miejsca
schronienia z dopuszczaln¹ odleg³oci¹ miêdzy dwoma miejscami schronienia do 400 mil morskich,
5) ¿egluga oceaniczna  oznacza to ¿eglugê nieograniczon¹.
2. Miejsce schronienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
oznacza naturalnie lub sztucznie chroniony akwen lub
miejsce w którym jacht mo¿e znaleæ bezpieczny postój w przypadku powstania warunków zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu ¿eglugi.
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§5

§ 11

Rejon ¿eglugi, w której u¿ywany jest jacht, ustala dyrektor urzêdu morskiego.

Jacht posiadaj¹cy znak zgodnoci CE zwolniony jest
z nadzoru technicznego instytucji klasyfikacyjnej przez
okres 10 lat od daty zakoñczenia budowy.

§6
Jacht mo¿e byæ u¿ywany w ¿egludze morskiej, je¿eli
odpowiada wymaganiom technicznego stanu bezpieczeñstwa, bezpiecznego obsadzenia za³og¹, wyposa¿enia w
rodki ratunkowe, sygna³owe, nawigacyjne, przeciwpo¿arowe, urz¹dzenia radiokomunikacyjne, sprzêt pok³adowy i awaryjny oraz innym wymaganiom okrelonym w
rozporz¹dzeniu.
ROZDZIA£ II
WYMAGANIA TECHNICZNEGO
STANU BEZPIECZEÑSTWA
§7
Jacht odpowiada wymaganiom technicznego stanu
bezpieczeñstwa, je¿eli czyni zadoæ przepisom technicznym uznanym przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
obowi¹zuj¹cym w zakresie:
1) konstrukcji kad³uba,
2) wyposa¿enia kad³ubowego,
3) osprzêtu ¿aglowego,
4) silników napêdowych,
5) mechanizmów pomocniczych,
6) zbiorników cinieniowych wraz z ich urz¹dzeniami,
7) instalacji ruroci¹gów,
8) wa³ów rubowych oraz rub napêdowych i innych
pêdników,
9) urz¹dzeñ elektrycznych oraz ich instalacji,
10) ochrony przeciwpo¿arowej,
11) statecznoci,
12) niezatapialnoci (w odniesieniu do jachtów, których
to dotyczy),
13) urz¹dzeñ kuchennych i grzewczych,
14) ochrony rodowiska,
15) innych urz¹dzeñ z zakresu technicznego stanu bezpieczeñstwa.
§8
Jachty, ich urz¹dzenia i wyposa¿enie podlegaj¹ w zakresie spraw objêtych § 7 nadzorowi technicznemu który
obejmuje budowê, odbudowê, przebudowê i remonty w
celu zapewnienia wymaganego stanu technicznego.
§9
1. W zakresie technicznego stanu bezpieczeñstwa jachtów maj¹ zastosowanie przepisy Polskiego Rejestru
Statków zwanego dalej w skrócie PRS, lub innej uznanej instytucji klasyfikacyjnej.
2. Spe³nienie wymagañ technicznego stanu bezpieczeñstwa stwierdza PRS lub inna uznana instytucja klasyfikacyjna po dokonanym przegl¹dzie w zawiadczeniach,
orzeczeniach lub wydanych wiadectwach klasy.
§ 10
1. W zakresie technicznego stanu bezpieczeñstwa jachtów o d³ugoci ca³kowitej do 24 m maj¹ równie¿ zastosowanie przepisy PZ¯ lub PZMW i NW.
2. Spe³nienie wymagañ technicznego stanu bezpieczeñstwa stwierdza PZ¯ lub PZMW i NW po dokonanym
przegl¹dzie w orzeczeniach technicznych.

ROZDZIA£ III
INSPEKCJE I DOKUMENTY
BEZPIECZEÑSTWA JACHTU
§ 12
W zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu
jachty podlegaj¹ inspekcjom:
1) wstêpnym,
2) okresowym,
3) doranym.
§ 13
Inspekcje wstêpne i okresowe obejmuj¹ swym zakresem ca³okszta³t bezpieczeñstwa jachtu i maj¹ na celu
stwierdzenie, czy jacht odpowiada pod wzglêdem stanu
technicznego stwierdzeniom zawartym w dokumentach
wydanych przez instytucje i zwi¹zki okrelone w § 9 i §
10, oraz czy jego wyposa¿enie i kwalifikacje za³ogi odpowiadaj¹ przepisom.
§ 14
Inspekcje dorane przeprowadza siê na zlecenie armatora, kapitana lub je¿eli organ inspekcyjny uzna to za konieczne po awarii jachtu, zmianie w jego kad³ubie lub urz¹dzeniach, które mog¹ wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo jachtu
lub za³ogi.
Inspekcja dorana obejmuje wybrane elementy bezpieczeñstwa jachtu lub ca³okszta³t jego bezpieczeñstwa.
Inspekcja dorana obejmuj¹ca ca³okszta³t bezpieczeñstwa
jachtu mo¿e byæ uznana przez organ inspekcyjny za inspekcjê okresowa.
§ 15
Jacht zg³oszony do inspekcji wstêpnej lub okresowej
powinien byæ przygotowany do sprawnego jej przeprowadzenia.
§ 16
Z ka¿dej przeprowadzonej inspekcji organ inspekcyjny sporz¹dza protokó³, którego kopiê za³¹cza siê do dokumentów jachtu.
§ 17
Po pozytywnym wyniku inspekcji organ inspekcyjny
w terminie do 3 dni od jej zakoñczenia wydaje dokument
bezpieczeñstwa jachtu lub potwierdza jego wa¿noæ.
§ 18
W razie negatywnego wyniku inspekcji organ inspekcyjny przeprowadza w ustalonym terminie ponown¹ inspekcjê.
§ 19
Dokumentem bezpieczeñstwa jachtu jest karta bezpieczeñstwa, wydawana zgodnie z wzorem okrelonym w
za³¹czniku nr 1.
§ 20
Kartê bezpieczeñstwa wydaje siê na okres nie d³u¿szy
ni¿ 5 lat, zgodnie z cyklem wa¿noci dokumentu klasyfi-
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kacyjnego, pod warunkiem poddania siê corocznej inspekcji okresowej.

ROZDZIA£ IV
KWALIFIKACJE I SK£AD ZA£OGI

§ 21

§ 30

Jacht posiadaj¹cy znak zgodnoci CE mo¿e otrzymaæ
za zgod¹ organu inspekcyjnego po pozytywnym wyniku
inspekcji, kartê bezpieczeñstwa z wa¿noci¹ do 5 lat.

Pe³nienie funkcji kierowniczych na jachtach wymaga
posiadania przez cz³onka za³ogi odpowiedniego patentu
¿eglarskiego lub motorowodnego.

§ 22

§ 31

Dla jachtów, których udokumentowany wiek nie przekracza 10 lat przegl¹d dla potwierdzenia karty bezpieczeñstwa, wydanej w myl § 20, przeprowadza siê nie wczeniej ni¿ 2 lata i nie póniej ni¿ 3 lata po terminie daty
wydania lub odnowienia klasy.

Patenty ¿eglarskie i motorowodne, warunki i tryb ich
uzyskiwania oraz niezbêdne kwalifikacje cz³onków za³ogi
jachtów okrelaj¹ odrêbne przepisy.

§ 23
Dla jachtów wieku powy¿ej 10 lat lub, których wieku
nie mo¿na udokumentowaæ, dla których wydano karty
bezpieczeñstwa zgodnie z § 20 i § 21, przegl¹d dla potwierdzenia/wydania karty bezpieczeñstwa dokonuje siê
corocznie.
§ 24
Karta bezpieczeñstwa traci wa¿noæ przed up³ywem
terminu jej wa¿noci, je¿eli:
1) na jachcie zasz³y zmiany zagra¿aj¹ce jego bezpieczeñstwu,
2) utraci³ wa¿noæ dokument okrelony w § 9 lub § 10,
3) nie zosta³o dokonane potwierdzenie wa¿noci wymagane w § 22 lub § 23.
§ 25
Wa¿noæ karty bezpieczeñstwa mo¿e byæ w szczególnych przypadkach przed³u¿ona bez inspekcji w celu dojcia jachtu do portu krajowego lub obcego, w którym
mo¿e zostaæ przeprowadzona inspekcja, lecz nie d³u¿ej
ni¿ do 6 miesiêcy.
§ 26
W celu uzyskania przed³u¿enia wa¿noci karty bezpieczeñstwa bez inspekcji, kapitan jachtu winien z³o¿yæ pisemne owiadczenie, ¿e jacht i jego wyposa¿enie znajduje siê w stanie, który kwalifikuje go do odbycia rejsu
do portu w którym jacht zostanie poddany inspekcji.
§ 27
Organem inspekcyjnym upowa¿nionym do przeprowadzania inspekcji jachtów, wydawania dokumentów bezpieczeñstwa, przed³u¿ania ich wa¿noci jest dyrektor urzêdu morskiego.
§ 28
Konsul mo¿e przed³u¿yæ dokument bezpieczeñstwa bez
inspekcji z wa¿noci¹ do 5 miesiêcy powiadamiaj¹c dyrektora urzêdu morskiego w³aciwego dla portu macierzystego jachtu.
§ 29
Regulamin przeprowadzania inspekcji, kwalifikacje inspektorów wyznaczonych przez organ inspekcyjny, op³aty
za wydawanie potwierdzanie i przed³u¿anie wa¿noci
dokumentów bezpieczeñstwa okrelaj¹ odrêbne przepisy.

§ 32
Wymagania w zakresie kwalifikacji operatorów GMDSS
i obserwatorów radarowych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 33
1. Dyrektor urzêdu morskiego ustala dla ka¿dego jachtu
minimalny i maksymalny sk³ad za³ogi oraz jego obsadê przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
2. Przed wyjciem w morze, kapitan jachtu ma obowi¹zek dokonaæ przeszkolenia ca³ej za³ogi w zakresie pos³ugiwania siê rodkami ratunkowymi i sygna³owymi
znajduj¹cymi siê na jachcie.
ROZDZIA£ V
INNE WYMAGANIA
Z ZAKRESU BEZPIECZEÑSTWA JACHTU
§ 34
Wyposa¿enie jachtu w zale¿noci od rejonu ¿eglugi w
rodki ratunkowe, sygna³owe, nawigacyjne, przeciwpo¿arowe, urz¹dzenia radiokomunikacyjne i sprzêt pok³adowy i awaryjny, okrelaj¹ za³¹czniki Nr 2-7 do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 35
W sprawach nie uregulowanych przepisami rozdzia³ów II-IV stosuje siê ogólne przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu, w szczególnoci w zakresie:
1) przepisów Kodeksu Morskiego,
2) przepisów konwencji w sprawie Miêdzynarodowych
Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z
1972 r.,
3) przepisów s³u¿by radiokomunikacyjnej,
4) przepisów w zakresie ochrony rodowiska.
§ 36
Jachty o d³ugoci nie przekraczaj¹cej 8 metrów w rejonach ¿eglugi na akwenach treningowych i os³oniêtej s¹
zwolnione z obowi¹zku prowadzenia dzienników.
ROZDZIA£ VI
PRZEPISY PRZEJCIOWE I KOÑCOWE
§ 37
Dokumenty bezpieczeñstwa wydane przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia zachowuj¹ moc do
czasu ich up³ywu wa¿noci lub najbli¿szej inspekcji okresowej.
§ 38
rodki ratunkowe i sygnalizacyjne urz¹dzenia radiokomunikacyjne, rodki sygna³owe, o których mowa w za-
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³¹cznikach 2, 4 i 5, oraz sposób ich zainstalowania i rozmieszczenia powinny odpowiadaæ wymaganiom okrelonym w przepisach technicznych uznanych przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.

Morskiego w Gdyni oraz podlega podaniu do wiadomoci w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski

§ 39
W uzasadnionych przypadkach, uwzglêdniaj¹c osi¹gniêcia naukowo-techniczne lub szczególne warunki obs³ugi danego jachtu dyrektor urzêdu morskiego mo¿e
zwolniæ jacht od dope³nienia niektórych wymagañ ustalonych w za³¹cznikach 2-7 zarz¹dzenia, je¿eli uzna to za
mo¿liwe ze wzglêdu na rodzaj podró¿y i warunki ¿eglugi;
w takim razie dyrektor urzêdu morskiego mo¿e zwiêkszyæ
inne wymagania z zakresu bezpieczeñstwa ¿eglugi.
§ 40
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 2 kwietnia 2002 r.
i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeñ w kapitanatach i bosmanatach portów oraz w siedzibie Urzêdu

Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
Wzory kart bezpieczeñstwa:
a) w jêzyku polskim,
b) w jêzyku angielskim

URZAD MORSKI
w GDYNI

Nr ........................................

KARTA BEZPIECZEÑSTWA
Wydana na podstawie Zarz¹dzenia Porz¹dkowego nr .......... Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeñstwa morskich statków sportowych o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

Nazwa statku:
W³aciciel

....................................................................................................................................................................................................................

Armator

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Rodzaj statku
Stocznia
Material

Pojemnoæ. brutto

D³ugoæ ca³kowita (Lc)
Zanurzenie maksymalne
Klasa
Sygna³ wywo³awczy

D³ugoæ pomiarowa (Lpp)
Wysokoæ boczna
Nr rejestru
MMSI

Port macierzysty
Rok budowy
Pojemnoæ. netto
Szerokoæ

Napêd - ¿aglowy / motorowy:
Urz¹dzenia radiowe: ..................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
radar:................................................................................................................................................................................. (reflektor radarowy)

Za³oga:
iloæ, dyplomy
kapitan statku
oficerowie pok³adowi
starszy mechanik

¯egluga:

rodki ratunkowe:
.................
.................
.................
.................

...............
...............
...............
............................................... ...............
³¹cznie ...............
tratw pneumatycznych dla

osób

kó³ ratunkowych dla
pasów ratunkowych dla

osób
osób
osób
osób
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Wymagania i inne warunki:

oficerowie mechanicy

........................................................................................
radiooperator

........................................................................................
........................................................................................

marynarze pok³adowi

........................................................................................
marynarze maszynowi

........................................................................................

inni cz³onkowie za³ogi

........................................................................................
.......................................................................................

/

minimum / maksimum

/

......................................................................................

Stwierdza siê, ¿e wy¿ej wymieniony statek zosta³ poddany inspekcji i dopuszczony do uprawiania ¿eglugi
...........................................................................
w ¿egludze .......................................................................................................................................................................................................................
przy sile wiatru do ................................................. °B i stanie morza do ....................................... (wysokoæ fali ............................................ m)
w ¿egludze
.......................................................................................................................................................................................................................
przy sile wiatru do ................................................. °B i stanie morza do ....................................... (wysokoæ fali ............................................... m)

KARTA BEZPIECZEÑSTWA JEST WA¯NA DO DNIA: ...................................................................
Karta bezpieczeñstwa traci moc przed up³ywem czasu, na który zosta³a wydana, je¿eli w statku zasz³y zmiany zagra¿aj¹ce jego

pieczêæ

bezpieczeñstwu

.....................................................

................................................., dnia ....................................................

Podpis

MARITIME OFFICE
at GDYNIA

No. ..............................

SAFETY CERTIFICATE
Issued under Standing Order No. …….. of Director of Maritime Office at Gdynia
nd
of 2 April 2002 on the safety of seagoing pleasure yachts of length overall less than 24 metres

Name of ship:
Ship’s owners

..............................................................................................................................................................................

Ship’s operator

..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Type of Ship
Shipyard
Material
Lenght over all
Draught max.
Classification
Call sign

Port of Registry
Date of build
Gross tonnage
Lenght
Moulded high
Symbols of
MMSI

Net tonnage
Breadth extreme

Propulsion - sail / engine:
Radio installations:

........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
radar: ........................................................................................................................................................................................... (radar reflector)

Crew:
number, licences required
Master
Deck officers

Voyages:

Life saving appliances:
...............
...............
...............
...............

inflatable liferafts for
lifebuoys for
lifejackets for

..........................................
total for:

Chief engineer:

.............
.............
.............
.............
.............

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
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Other requirements:

Engineer officers:

....................................................................................
Radiooperator:

....................................................................................
....................................................................................

Deck ratings:

....................................................................................
Engine room ratings:

..........................................................................................
...............................................................................

Others:

.....................................................................................
Minimum / Maximum

/

.......................................................................................

/

This is to certify that as showed inspection carried out, the above mentioned ship may be used

.......................................................................................
............................................................................................

on voyages ..............................................................................................................................................................................................................
wind not exceeding

....................................... °B state of sea not exceeding ....................................

(height of wave

..................................... m)

THIS SAFETY CERTIFICATE IS VALID UNTIL: .................................................
This safety certificate loses its validity in case of: after any damage sustained by the ship or unauthorized reconstruction affecting safety of the ship or
lack of annual endorsement.

......................................, date ...........................................

Za³¹cznik Nr 2
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa
¿eglugi morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
RODKI RATUNKOWE I SYGNALIZACYJNE
1) Jacht o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 24 m w ¿egludze oceanicznej i pe³nomorskiej powinien posiadaæ:
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem hydrostatycznym mog¹c¹ pomieciæ wszystkie osoby
znajduj¹ce siê na jachcie (w ¿egludze oceanicznej 
Solas A-pack),
b) dwa ko³a ratunkowe w tym jedno zaopatrzone w
p³awkê wietln¹ i tyczkê z flag¹ oraz drugie w linkê
ratunkow¹,
c) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych siê
na jachcie,
d) 12 sztuk rakiet spadochronowych koloru czerwonego,
e) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego.
2) Jacht w ¿egludze przybrze¿nej powinien posiadaæ:
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem hydrostatycznym mog¹c¹ pomieciæ wszystkie osoby
znajduj¹ce siê na jachcie albo ko³a ratunkowe przyjmuj¹c, ¿e jedno ko³o utrzymuje na wodzie dwie osoby  sk³adowane w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe u¿ycie; w ka¿dym razie na jachcie powinny znajdowaæ siê co najmniej dwa ko³a ratunkowe,
zaopatrzone w p³awkê wietln¹, tyczkê z flag¹ i w
linkê ratunkow¹,
b) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych siê
na jachcie,
c) 6 szt. rakiet spadochronowych koloru czerwonego,
d) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego.

Seal

..............................................
Signature

3) Jacht w ¿egludze os³oniêtej i na akwenach treningowych powinien posiadaæ:
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem hydrostatycznym mog¹c¹ pomieciæ wszystkie osoby
znajduj¹ce siê na jachcie albo ko³a ratunkowe przyjmuj¹c, ¿e jedno ko³o utrzymuje na wodzie dwie osoby  sk³adowane w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe u¿ycie; w ka¿dym razie na jachcie powinny znajdowaæ siê co najmniej dwa ko³a ratunkowe
zaopatrzone w p³awkê wietln¹, tyczkê z flag¹ i linkê
ratunkow¹,
b) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych siê
na jachcie,
c) 3 szt. rakiet spadochronowych koloru czerwonego,
d) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego.
4) Jacht niezatapialny o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿
8 m, uprawiaj¹cy ¿eglugê os³oniêt¹ i na akwenach treningowych tylko w porze dziennej, zamiast wyposa¿enia przewidzianego w pkt 2 powinien posiadaæ co najmniej jedno ko³o ratunkowe z link¹ ratunkow¹, pasy
ratunkowe dla ka¿dej osoby oraz jedn¹ p³awkê wytwarzaj¹c¹ pomarañczowy dym. Dyrektor urzêdu morskiego mo¿e zmniejszyæ wymagania dla jachtu, który uprawia ¿eglugê na akwenach znajduj¹cych siê pod sta³¹
obserwacj¹ i os³on¹ ratownicz¹.
5) Ka¿dy jacht w ¿egludze oceanicznej, pe³nomorskiej,
przybrze¿nej powinien posiadaæ pasy bezpieczeñstwa
dla wszystkich cz³onków za³ogi, a w ¿egludze os³oniêtej i na akwenach treningowych powinien posiadaæ
minimum pasy bezpieczeñstwa dla co najmniej po³owy osób na jachcie.
6) Od jachtów uprawiaj¹cych ¿eglugê na akwenie treningowym w porze dziennej nie wymaga siê posiadania
lampki w pasach ratunkowych oraz p³awki wietlnej
przy kole ratunkowym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1426

 3066 

Za³¹cznik Nr 3
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich statków
sportowych o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
WYPOSA¯ENIE NAWIGACYJNE
Rodzaj ¿eglugi
L.p.

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nazwa
wyposa¿enia
2
Kompas magnetyczny
Kompas magnetyczny
zapasowy lub kompas
namiarowy.
Barometr - aneroid.
Lornetka
Urz¹dzenie do pomiaru
szybkoci
Urz¹dzenie do pomiaru
g³êbokoci.
Sekundomierz
Sekstant
Chronometr lub zegar
kwarcowy
Cyrkiel nawigacyjny
Trójk¹t nawigacyjny
Linijka 30 cm
Mapy morskie
Locje morskie
Spis wiate³
Tablice nawigacyjne
Rocznik astronomiczny
Tablice p³ywów
Znaki i skróty stosowane na
mapach.
MPZZM - COLREG 72
Przepisy portowe
MKS
Spis radiostacji nautycznych
Radar (7)

Na
akwenach
treningowych
3
-

Jednostka

Os³oniêta

Przybrze¿na

Pe³noMorska

Oceaniczna

4
1
-

5
1
-

6
1
1

7
1
1

8
szt,
szt,

-

1
-

1
1
-

1
1
1

1
1
1

szt,
szt,
szt,

-

-

-

1

1

szt,

-

1
-

1
-

1
-

1
1
1

szt,
szt,
szt,

-

1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

szt,
szt,
szt,
kpl.
Kpl.
Kpl.
Szt,
szt,
szt,
szt,

1
-

1
1
-

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

szt,
szt,
szt,
kpl.
szt

Uwagi:
1. Kompas powinien posiadaæ uznanie lub zawiadczenie (atest) z jego badania wystawiony przez instytucjê
klasyfikacyjn¹.
2. W rejonie ¿eglugi os³oniêtej kompas mo¿e byæ nie atestowany.
3. Publikacje nawigacyjne musz¹ byæ uaktualnione.
4. Spis wiate³ jest wymagany na jachcie uprawiaj¹cym
¿eglugê ca³odobow¹.
5. W rejonie ¿eglugi os³oniêtej obowi¹zuje wyci¹g z locji
i spisu wiate³.
6. Publikacje nawigacyjne wymienione w punktach 13,
14, 15, 18 na zamierzony rejs.
7. Obowi¹zuje na jachtach powy¿ej 20 m.

Uwagi

9

Za³¹cznik Nr 4
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa
¿eglugi morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
URZ¥DZENIA RADIOKOMUNIKACYJNE
1. Ka¿dy jacht w ¿egludze oceanicznej powinien byæ wyposa¿ony co najmniej w:
a) stacjonarny radiotelefon VHF (od 01.02.2005 r. z
DSC),
b) statkowy terminal satelitarny lub radiotelefon MF/
HF (rednio-krótkofalowy) z systemem DSC,
c) odbiornik GPS,
d) radiop³awê awaryjn¹ (EPIRB) 406 MHz lub 1,6 GHz,
e) odbiornik systemu NAVTEX lub EGC,
f) transponder radarowy.
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2. Ka¿dy jacht w ¿egludze pe³nomorskiej powinien byæ
wyposa¿ony co najmniej w:
a) stacjonarny radiotelefon VHF (od 01.02.2005 z DSC),
b) radiop³awê awaryjn¹ (EPIRB) 406 MHz lub 1,6 GHz.
3. Ka¿dy jacht, za wyj¹tkiem jachtów wyposa¿onych w
NAVTEX lub EGC, w ¿egludze oceanicznej, pe³nomorskiej, przybrze¿nej i os³oniêtej powinien byæ wyposa¿ony co najmniej w odbiornik radiowy przystosowany
do odbioru prognoz pogody na akwenie, na którym
¿egluje.

Za³¹cznik Nr 5
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa
¿eglugi morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

WYPOSA¯ENIE SYGNA£OWE
Rodzaj ¿eglugi
L.p.

Nazwa wyposa¿enia

Na
akwenach
treningowych
3
1

Jednostka

Os³oniêta

Przybrze¿na

Pe³nomorska

Oceaniczna

4
1

5
1

6
1

7
1

8
szt,

1
1.

2
Latarnia burt. Zielona

2.

Latarnia burt. Czerwona

1

1

1

1

1

szt,

3.

Latarnia masztowa

1

1

1

1

1

szt,

4.

Latarnia rufowa

1

1

1

1

1

szt,

5.

Latarnia kotwiczna

1

1

1

1

1

szt,

6.

Latarnia awaryjna czerw.

2

2

2

2

2

szt,

7.

Kula czarna
Sto¿ek czarny

1

1

3

3

3

szt,

8.

1

1

1

1

1

szt,

9.

Reflektor radarowy
1

1

1

1

1

szt,

10.

Dzwon

-

1

1

1

1

szt,

11.

Gwizdek (róg mg³owy)
1

1

1

1

1

szt,

12.

Latarka elektryczna
strugoszczelna

1

1

1

1

1

szt,

*

Uwagi:
1. Jacht powinien byæ wyposa¿ony w latarniê, znaki dzienne, rodki sygna³owe, zgodne z wymaganiami Konwencji COLREG 72.
2. Jacht uprawiaj¹cy ¿eglugê tylko w porze dziennej jest
zwolniony z obowi¹zku wyposa¿enia w latarnie.
3. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 7 m, którego prêdkoæ nie przekracza 7 wêz³ów, zamiast latarni burtowych oraz masztowej mo¿na zastosowaæ latarniê widoczn¹ dooko³a widnokrêgu, wiec¹c¹ bia³ym
wiat³em.
4. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m,
który jest napêdzany silnikiem, zamiast latarni masztowej i rufowej mo¿na zastosowaæ latarniê widoczn¹ dooko³a widnokrêgu, wiec¹c¹ bia³ym wiat³em, umieszczon¹ na topie masztu;
5. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 20 m
wiat³a burtowe mog¹ byæ zast¹pione latarni¹ dwukolorow¹, umieszczon¹ w osi symetrii jachtu.
6. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 20 m,
który jest pod ¿aglami, latarnie burtowe i rufowa mog¹

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Uwagi

9

byæ zast¹pione jedn¹ latarni¹ trójkolorow¹, umieszczon¹ na topie masztu.
Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m
latarnie awaryjne nie s¹ wymagane.
Jacht, który jest pod ¿aglami, mo¿e nosiæ w pobli¿u
topu masztu dodatkowe latarnie widoczne dooko³a
widnokrêgu, umieszczone w linii pionowej, górn¹
czerwon¹, a doln¹ zielon¹.
Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m
wymagana jest tylko jedna czarna kula.
Czarny sto¿ek wymagany jest tylko na jachcie, który podczas ¿eglugi pod ¿aglami u¿ywa dodatkowo silnika.
Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m
zamiast gwizdka (sygna³u dwiêkowego) oraz dzwonu mo¿na stosowaæ inne rodki do nadawania dononego sygna³u dwiêkowego, np.: róg mg³owy.
Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 20 m
rednica kuli oraz rednica podstawy i wysokoæ sto¿ka nie powinny byæ mniejsze ni¿ 30 cm, natomiast na
jachcie o d³ugoci ca³kowitej nie mniejszej ni¿ 20 m
wymiary te nie powinny byæ mniejsze ni¿ 60 cm.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1426, 1427

 3068 

13. Jako dodatkowe urz¹dzenie sygna³owe mo¿e byæ stosowany pistolet sygna³owy z nabojami.

Za³¹cznik Nr 6
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

* Obowi¹zuje na jachtach powy¿ej 20 m (Rezolucja A.910).

WYPOSA¯ENIE PRZECIWPO¯AROWE
Lp.

Wyposa¿enie

1.
2.
3.

Ganica grupy po¿. ABC 2 kg
Koc ganiczy
Wiadro z link¹

4.

Toporek

7m
1
1
1
-

n  liczba dodatkowych ganic w zale¿noci od mocy silników napêdowych:
50-100 kW  1 ganica
powy¿ej 100 kW  1 ganica na ka¿de 100 kW
1. Ganice typu ABC lub BC, o minimalnej wymaganej
skutecznoci ganiczej 5A/21B. Dla jachtów o d³ugoci nie wiêkszej ni¿ 7 m dopuszcza siê ganicê proszkow¹ 1 kg, o minimalnej skutecznoci ganiczej 3A/
13B. Dopuszcza siê stosowanie odpowiedniej liczby
ganic o innej wielkoci nape³nienia, przy zachowaniu
tej samej ³¹cznej skutecznoci ganiczej. Wielkoæ nape³nienia ganicy nie mo¿e przekraczaæ 6 kg.
2. Wyposa¿enie przeciwpo¿arowe nie dotyczy jachtów
bez silnika, nie wyposa¿onych w kuchenkê.
3. Ka¿dy jacht nie posiadaj¹cy wyposa¿enia przeciwpo¿arowego musi posiadaæ 1 wiadro z link¹.
Za³¹cznik Nr 7
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
WYPOSA¯ENIE POK£ADOWE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ka¿dy jacht musi byæ wyposa¿ony co najmniej w:
kotwicê z ³añcuchem lub lin¹,
osprzêt cumowniczy,
2 odbijacze dostosowane do wielkoci jacht,
bosak,
apteczkê,
no¿yce do ciêcia olinowania sta³ego,
wyposa¿enie awaryjne sk³adaj¹ce siê z narzêdzi i czêci zapasowych.

D³ugoæ jachtu mniejsza ni¿
10 m
15 m
20 m
1
2
3+n
1
1
1
1
2
2
1

1

1

24 m
4+n
1
2
1
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UCHWA£A Nr 36/III/2002
Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci ródmiecia Miastka p.n. Armii Krajowej-Chrobrego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz na podstawie
art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i 33 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada
Miasta i Gminy w Miastku uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci ródmiecia Miastka, po³o¿onej przy
ulicach: Armii Krajowej, Boles³awa Chrobrego, Rybackiej i Mickiewicza, zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego m. Miastka, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXVI/114/88 Rady Miasta i Gminy w
Miastku z dnia 30 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 2 poz. 2 z 18 lutego 1991 r.), dla obszaru okrelonego
na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Armii Krajowej-Chrobrego, wykonanym
na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500.
§3
1. W ustaleniach graficznych rysunku planu obowi¹zuj¹:
 rozgraniczenia i podzia³y wewnêtrzne cile okrelone, linie zabudowy obowi¹zuj¹ce oraz powierzchnie zabudowy nieprzekraczalne  w dok³adnoci
mo¿liwej do odczytania w skali rysunku,
 rozgraniczenia i podzia³y wewnêtrzne orientacyjne
 z mo¿liwoci¹ przesuniêcia po 5 m w obie strony,
z wyj¹tkami ustalonymi w tekcie ustaleñ (§ 14),
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 symbolom literowo-cyfrowym umieszconym na rysunku planu odpowiadaj¹ odpowiednio symbole
ustaleñ zawartych w § 14.
2. Przez u¿yte w uchwale okrelenie tereny nale¿y rozumieæ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone liniami o gruboci 2
mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
Rozdzia³ 2
Ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania
terenów oraz kszta³towania zabudowy
§4
Obszar objêty planem przeznacza siê na zagospodarowanie podporz¹dkowane funkcji podstawowej  us³ug
nieuci¹¿liwych, zwi¹zanych z centrum miasta i funkcji
mieszkaniowej.
§5
1. Lokale us³ugowe w zabudowie us³ugowo-mieszkalnej
powinny zajmowaæ co najmniej partery budynków.
2. Partery budynków mog¹ byæ przeznaczone tylko na
lokale us³ugowe oraz na dostêp do lokali na piêtrach i
do mieszkañ dotychczas istniej¹cych na parterach, a
tak¿e na urz¹dzenia techniczne obs³uguj¹ce obszar
objêty planem lub obiekty, w których siê znajduj¹. W
parterach mog¹ znajdowaæ siê tak¿e pomieszczenia
gospodarcze, w tym gara¿e, dla funkcji mieszkalnej.
3. Wszystkie mieszkania, tak¿e na parterach, w budynkach przeznaczonych do zachowania, mog¹ zachowaæ
swoj¹ funkcjê bezterminowo.
4. Nie dopuszcza siê do powiêkszania powierzchni mieszkañ i tworzenia nowych mieszkañ na parterach w istniej¹cych budynkach.
§6
Poziom posadzki nowych lokali us³ugowych powinien
byæ zbli¿ony do poziomu chodnika przy wejciu publicznym. W przypadku adaptacji na lokale us³ugowe pomieszczeñ na wysokich parterach, powinny byæ dokonywane
przebudowy odpowiednio obni¿aj¹ce posadzki, kosztem
piwnic, dostosowanych dla osób niepe³nosprawnych.
§7
1. Jako zasadê kszta³towania zabudowy, zapewniaj¹c¹
formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i
otaczaj¹cej zabudowy, ustala siê, w³aciwe dla tej czêci miasta, odtwarzanie i kontynuowanie ci¹g³ej, ulicowej zabudowy oraz naladowanie historycznych
form architektonicznych lub nawi¹zywanie do nich
rodkami wspó³czesnymi, z zachowaniem w³aciwej
skali i wyrazu.
2. Jako obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru, ustala siê stosowanie w zabudowie nowej i przy przebudowie istniej¹cych budynków:
 dachów symetrycznych, dwu lub wielospadowych,
pokrytych czerwon¹ dachówk¹ ceramiczn¹, z kalenicami równoleg³ymi do linii zabudowy pierzei,
 nachylenie po³aci dachu pod k¹tem 40o+/- 2o,
 okapów krótkich, do 50 cm, z gzymsem podokapowym,
 osiowego uk³adu (porz¹dku) otworów w elewacjach,
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 pionowego formatu i symetrycznych podzia³ów
okien w piêtrach,
 minimalnej wysokoci w wietle: parterów  3,5 m,
piêter  2,8 m.
3. Dopuszcza siê tak¿e lub zaleca stosowanie:
 dachów niesymetrycznych, gdzie to jest wskazane
w ustaleniach dla terenów rozgraniczonych, z po³aci¹ strom¹ wzd³u¿ linii zabudowy pierzei,
 nawietli poddaszy z daszkami dwuspadowymi,
 urozmaicanie elewacji w pierzei o d³ugoci ponad
12 m p³ytkimi ryzalitami do 25 cm, szczytami w poddaszu i wykuszami o wysiêgu do 90 cm,
 gzymsów miêdzykondygnacyjnych, szczególnie nad
parterem,
 opasek tynkowych lub z innego materia³u elewacyjnego wokó³ otworów.
4. Nie dopuszcza siê stosowania:
 po³aciowych nawietli poddaszy od strony ulicy,
 nawietli, o sumie d³ugoci czêci elewacyjnej ich
obudowy, przekraczaj¹cej 50% d³ugoci po³aci dachu w danej elewacji w linii podstawy nawietli, po
odjêciu d³ugoci podstawy ewentualnego szczytu,
jeli jest zastosowany w poddaszu w tej elewacji.
§8
1. Zabudowa dopuszczona jest tylko na powierzchniach,
oznaczonych na rysunku planu jako powierzchnie zabudowy nieprzekraczalne.
2. W liniach zabudowy obowi¹zuj¹cych, powinno znajdowaæ siê co najmniej 70% d³ugoci elewacji ka¿dego
budynku; cofniêcie pozosta³ych 30% d³ugoci dopuszcza siê tylko dla cofniêtych w stosunku do ryzalitów
cian. Krótkie odcinki cofniêcia dopuszczalne s¹ tak¿e
dla wyró¿nionych czêci budynku, jak bramy i wejcia.
3. Ustala siê mo¿liwoæ budowy budynków bezporednio przy granicy dzia³ki, bez koniecznoci uzyskiwania
zgody w³aciciela dzia³ki s¹siedniej. Przez granice dzia³ek nale¿y tak¿e rozumieæ linie rozgraniczaj¹ce tereny.
4. W nowych budynkach, budowanych w zasiêgu ci¹¿liwoci drogi, wykonanie zabezpieczeñ przed t¹ uci¹¿liwoci¹ nale¿y do inwestora i jego nastêpców prawnych.
§9
Ustala siê zasadê uwalniania terenów zabudowy us³ugowomieszkalnej od zabudowy znajduj¹cej siê poza powierzchniami zabudowy nieprzekraczalnymi i przeznaczania uwolnionych powierzchni na terenowe urz¹dzenia
zaplecza mieszkañ i us³ug, jak zieleñ i miejsca postojowe
dla samochodów.
§ 10
W zabudowie us³ugowej mog¹ znajdowaæ siê lokale
mieszkalne, stanowi¹ce zaplecze funkcji us³ugowej tej
zabudowy; lokale te nie mog¹ byæ jednak wydzielane jako
odrêbna funkcja mieszkaniowa.
§ 11
Zagospodarowanie terenów zabudowy us³ugowomieszkalnej powinno zapewniaæ mo¿liwoæ parkowania
samochodów jej mieszkañców.
§ 12
Podzia³y wewnêtrzne poszczególnych terenów mog¹
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byæ dokonane inaczej, ni¿ na rysunku planu, jeli teren
objêty zostanie zorganizowanym dzia³aniem inwestycyjnym, wg jednego projektu budowlanego.
§ 13
Ustalenia zawarte w § 5-12 s¹ obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego planem, za wyj¹tkiem terenów, dla
których w § 14 ustalono inaczej (rozwi¹zania indywidualne).
§ 14
Tereny dróg s¹ terenami publicznymi, zapewniaj¹cymi dostêp do wszystkich przyleg³ych terenów i przenosz¹cymi uzbrojenie techniczne obszaru objêtego planem
i miasta.
§ 15
Dla terenów wyodrêbnionych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce przeznaczenia, zasady zagospodarowania i kszta³towania zabudowy:
A1U  teren us³ug owiaty:
 mo¿liwoæ powiêkszenia o pas terenu o szerokoci do
10 m, kosztem terenu A5Z
 mo¿liwoæ wydzielenia pasa terenu wzd³u¿ A5Z na
przed³u¿enie drogi dojazdowej 07KD
 dopuszczalne zwiêkszenie powierzchni zabudowy (tak¿e poza oznaczon¹ na rysunku planu) do 1200m2
A2U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej:
 dojazd z 07KD i bram¹ przejazdow¹ z ul.Mickiewicza
 zabudowa przylegaj¹ca do A3U jednopiêtrowa, z dachem indywidualnie rozwi¹zanym, z uwzglêdnieniem
ekspozyzcji w naro¿niku ulic
A3U  teren zabudowy us³ugowej:
 teren przeznaczony na budynek mieszcz¹cy jeden lub
wiele zak³adów (obiektów) us³ugowych (sklepów, lokali gastronomicznych i innych us³ug komercyjnych)
zgrupowanych w formie pasa¿y w co najmniej dwóch
kondygnacjach naziemnych w czêci przyleg³ej do
01KZ,
 minimalna wysokoæ elewacji przy ulicy 01KZ  7 m,
maksymalna  12 m; ze wzglêdu na d³ugoæ, elewacja
ta powinna byæ urozmaicona przez podzia³y pionowe
 dach indywidualnie rozwi¹zany; np. dopuszczalny dach
z jedn¹ po³aci¹ strom¹, o nachyleniu 40o-70o i wysokoci min. 3 m od strony 01KZ
 w za³amaniu linii zabudowy, w pierzei ulicy, wymagany akcent architektoniczny wyró¿niaj¹cy to miejsce przy
g³ównej ulicy miejskiej
 wymagana stabilizacja gruntu nasypowego
 dojazd z 07KD
A4U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej:
 szereg 3 budynków jednopiêtrowych na dzia³kach o
jednakowej szerokoci
 zabudowa wymaga stabilizacji nasypowego gruntu
 dojazd z 07KD
A5Z  teren zieleni publicznej:
 teren mo¿e byæ zmniejszony o pas szer. do 10m wzd³u¿
07KD i A1U na powiêkszenie tych terenów
A6U  teren zabudowy us³ugowej:
 mo¿liwoæ uzupe³nienia nasypu z krawêdzi¹ nie przekraczaj¹c¹ granicy z terenem A5Z
 dojazd z 07KD
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 teren mo¿e byæ podzielony na dwie dzia³ki, pod warunkiem ustanowienia s³u¿ebnoci komunikacyjnej
 zabudowa jednopiêtrowa lub parterowa
 zabudowa obu dzia³ek powinna byæ objêta jednym
projektem budowlanym
 wymagana stabilizacja gruntu nasypowego
A7U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej lub
us³ugowej:
 jeden budynek lub szereg 2-3 budynków na dzia³kach
o podobnej szerokoci
 na ca³ym terenie (wszystkich dzia³kach) zabudowa o
jednakowej wysokoci, jedno- lub dwupiêtrowa w stosounku do 01KZ
 przewidywana koniecznoæ stabilizacji czêci gruntu
 dojazd z 08KD
A8U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej lub
us³ugowej:
 jeden budynek lub dwa budynki na dzia³kach o podobnej szerokoci
 zabudowa o jednakowej wysokoci, dwupiêtrowa, w
stosounku do 01KZ
 przewidywana koniecznoæ stabilizacji czêci gruntu
 dojazd z 08KD
A9U  teren zabudowy us³ugowej, o charakterze reprezentacyjnym i presti¿owym dla miasta jak hotel,
bank itp.:
 w razie koniecznoci mo¿liwoæ podzia³u wewnêtrznego na 2 dzia³ki
 zabudowa dwupiêtrowa w stosunku do 01KZ
 czêæ naro¿na zabudowy, ze wzglêdu na wyeksponowanie, powinna mieæ architekturê szczególnie starannie rozwi¹zan¹
 przewidywana koniecznoæ stabilizacji czêci gruntu
 dojazd z 08KD i 09KD
A9Z  teren zieleni publicznej:
 zadrzewienia izolacyjne wzd³u¿ terenów 14KP i A8U
A10U  teren zabudowy us³ugowej:
 zabudowa ca³ego terenu jedno- lub dwupiêtrowa w
stosunku do 01KZ i ew. 09KD
 dojazd z 09KD
A11U  teren zabudowy us³ugowej:
 budynek lub zespó³ ma³ych obiektów us³ugowych, jednokondygnacyjny, o lekkiej konstrukcji, ze wzglêdu na
niekorzystne warunki dla posadowienia i o architekturze rozwi¹zanej indywidualnie,
 przewidywana koniecznoæ stabilizacji czêci gruntu
 dojazd z 09KD
A12U  teren zabudowy us³ugowej:
zespó³ zabudowy tworz¹cy w liniach rozgraniczaj¹cych
jedn¹ organizacjê funkcjonalno-przestrzenn¹;
 w zespole zabudowy terenu mog¹ mieciæ siê obiekty
handlowe nie przekraczaj¹ce 1000 m2 powierzchni
sprzeda¿owej
 wysokoæ zabudowy do 2 piêter
 w ni¿szej czêci terenu zabudowa o lekkiej konstrukcji,
ze wzglêdu na niekorzystne warunki dla posadowienia
 przy granicy z terenem 01KZ na czêci terenu oddzielonej na rysunku planu orientacyjn¹ lini¹ wewnêtrznego podzia³u, oddzielaj¹c¹ minimaln¹ powierzchniê tej
czêci, obowi¹zuje zabudowa w formie jednego budynku (budynku bramnego) lub szerogowo po³¹czonych dwóch albo trzech budynków, objêtych jednym
projektem budowlanym, spe³niaj¹ca nastêpuj¹ce wymogi:

Poz. 1427

 3071 

 brama przejazdowa o szer. min. 4,5 m dla drogi pieszojezdnej
 parter o wysokoci min. 3,5 m i jedno piêtro o wys.
min. 3 m lub dwa piêtra,
 nad bram¹ wyró¿niaj¹cy akcent architektoniczny np.
w formie szczytu z oknami poddasza i wie¿yczki
 przy opracowaniu jednego projektu zagospodarowania ca³oci terenu w projekcie budowlanym, mog¹ byæ
przyjête inne ni¿ oznaczone na rysunku planu powierzchnie zabudowy i inne rozwi¹zania dachów, z p³askimi w³¹cznie, z zachowaniem jednak w/w ustaleñ dla
budynku bramnego i dostêpu do terenu z zewn¹trz
 przy realizacjach budowlanych prowadzonych oddzielnie, bez projektu zagospodarowania ca³ego terenu,
obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnych powierzchni zabudowy
 przewidywana koniecznoæ stabilizacji czêci gruntu
 dojazd z 09KD
 likwidacja istniej¹cego bezporedniego dojazdu z dogi
krajowej; mo¿liwoæ wykorzystania dojazdu za porednictwem istniej¹cych powierzchni parkingowo-dojazdowych przy ul. Konst. 3 Maja;
B1U  teren zabudowy us³ugowej
 w górnej czêci terenu mo¿liwoæ rozbudowy w parterze z zastosowaniem dachów symetrycznych, o nachyleniu po³aci pod k¹tem min. 20o
 dojazdy istniej¹ce z 01KZ (z odcinka ul. Armii Krajowej
stanowi¹cego drogê dojazdow¹) 12KX i 05KD
B2U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 istniej¹ca zabudowa do zachowania i ewentualnych
uzupe³nieñ w granicach nieprzekraczalnych powierzchni zabudowy
 zakaz przebudowy i rozbudowy budynków gospodarczych istniej¹cych poza nieprzekraczalnymi powierzchniami zabudowy; budynki te przeznacza siê do likwidacji
 dojazdy z 01KZ (tylko istniej¹ce), z 03KD i z 12KX
B3U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 budynki jednopiêtrowe, a po³o¿one przy 03KD do 2
piêter
 partery do 60% powierzchni mog¹ byæ przeznaczone
na funkcjê mieszkaln¹
 dojazd z 03KD i 04KD
B4U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 budynki jednopiêtrowe w stosunku do 04KD
 partery mog¹ byæ przeznaczone na funkcjê mieszkaln¹
do 60% powierzchni
 dojazd z 04KD i 05KD
B6U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 budynki jednopiêtrowe w stosunku do 04KD
 partery do 60% powierzchni mog¹ byæ przeznaczone
na funkcjê mieszkaln¹
 dojazd z 04KD i 05KD
B7U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 budynki jednopiêtrowe
 teren mo¿e byæ podzielony wg rysunku planu
 dzia³ka rodkowa mo¿e nie byæ zabudowana; w tym
wypadku ci¹g³oæ zabudowy, wynikaj¹ca z ustalonych
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy, powinna byæ zachowana przez ogrodzenie a¿urowym murem o wys. min.
2 m z otworami wype³nionymi elementami kratowymi, ³¹cz¹ce kubaturowe czêci zabudowy
 korekta granic istniej¹cej dzia³ki ustalana jest w celu
umo¿liwienia korekty architektonicznej istniej¹cego budynku przez rozbudowê do granicy z 04KD;
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 partery do 60% powierzchni mog¹ byæ przeznaczone
na funkcjê mieszkaln¹
 dojazd z 04KD i 03KD
B8U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 istniej¹ca zabudowa w granicach nieprzekraczalnej
powierzchni zabudowy, do zachowania
 dojazd z 02KL i 05KD
B9U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 istniej¹ca zabudowa w granicach nieprzekraczalnej
powierzchni zabudowy, do zachowania
 dojazd z 02KL
B10Z  teren zieleni parkowej
 mo¿liwoæ przy³¹czenia do terenu B9U/M i B11U/M z
uwzglêdnieniem ustaleñ dla B11U/M
 istniej¹c¹ zabudowê mieszkaln¹ przeznacza siê do likwidacji dla poszerzenia terenu ulicy 02KL
B11U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 dojazd z 03KD
 istniej¹ca zabudowa do zachowania lub przebudowy,
jako jednopiêtrowa
 teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki, odpowiednio
przypisane dzia³kom terenu B6U/M, dla ich powiêkszenia
 w przypadku przy³¹czenia czêci lub ca³oci terenu
B10Z, powierzchnia zabudowy mo¿e byæ w bezporednim przed³u¿eniu powiêkszona o 50%, kosztem przy³¹czanegoterenu; pozosta³a czêæ przy³¹czanego terenu powinna pe³niæ funkcjê zieleni, ewentualnie upraw
sadowniczych.
B12U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej
 istniej¹cy budynek do zachowania
 dobudowa budynku nowego, os³aniaj¹cego lep¹ cianê istniej¹cego
 dobudowa jedno- lub dwupiêtrowa w stosunku do
poziomu ulicy 01KZ, z dachem indywidualnie rozwi¹zanym, projektowana jako spójna ca³oæ architektoniczna z budynkiem istniej¹cym, z uwzglêdnieniem wa¿nej ekspozycji z otaczaj¹cych terenów publicznych
 dojazd z 03KD
B13U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej:
 budynki wbudowane w skarpê, dwupiêtrowe w stosunku do poziomu ulicy 01KZ
 kondygnacje w poziomie ulicy 03KD nie musz¹ mieciæ funkcji us³ugowej, wskazane jest jednak umieszczanie w nich pomieszczeñ zaplecza gospodarczego i
technicznego budynków, w tym gara¿y, dla obs³ugi z
tej ulicy
 powierzchnie przed budynkami, przy 01KZ powinny
byæ wykorzystane na chodniki z elementami zieleni i
nie mog¹ byæ ogradzane
 dojazd z 03KD
B14U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej;
 warunki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania,
jak dla B13U/M.
 czêæ naro¿na zabudowy, ze wzglêdu na wyeksponowanie, powinna mieæ architekturê szczególnie starannie rozwi¹zan¹
 istniej¹ca zabudowa przeznaczona jest do likwidacji
B15U/M  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej:
 istniej¹ce przy ul.Królowej Jadwigi budynki do zachowania w historycznej formie, z dopuszczeniem przekszta³ceñ w parterze na potrzeby us³ug
 istniej¹ca zabudowa zaplecza do likwidacji
 dojazd z 06KD lub 02KL
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01KZ  teren ulicy zbiorczej, pe³ni¹cej, do czasu wybudowania obejcia dla drogi MR21, funkcjê drogi krajowej:
 w szerokoci terenu ulicy mieszcz¹ siê: teren drogi krajowej w dotychczasowych granicach w³adania oraz powierzchnie na poprawienie funkcji miejskich ulicy,
szczególnie dostêpu do istniej¹cych i planowanych
obiektów i na potrzeby infrastruktury technicznej
 w granicach terenu, przy dotychczasowej funkcji, nie
wyznacza siê nowych miejsc postojowych dla samochodów, istniej¹ce przeznacza siê do zachowania
 nowa zabudowa wzd³u¿ drogi krajowej planowana jest
w odleg³oci co najmniej 10m. od krawêdzi jezdni tej
drogi; wyj¹tek stanowi zabudowa terenu B12U/M, gdzie
planowane jest niezbêdne uzupe³nienie zabudowy
przez dowi¹zanie do istniej¹cego budynku.
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
02KL  teren ulicy lokalnej:
 poprawa warunków przestrzennych ul. Chrobrego
kosztem likwidacji czêci zabudowy mieszkalnej
 nowe, bezporednie po³¹czenie z 01KZ
03KD  teren ulicy dojazdowej:
 przebudowa ul.Rybackiej, z nowym po³¹czeniem z 02KL
oraz z likwidacj¹ dotychczasowego po³¹czenia z ul. Królowej Jadwigi,
 po³¹czenie funkcji ulicy dojazdowej z drogami pieszymi i zieleni¹; rozwi¹zanie indywidualne, uwarunkowane naturalnym ukszta³towaniem terenu
 w oznaczonym miejscu lub w pobli¿u, w granicach terenu, stacja transformatorowa
04KD  teren ulicy dojazdowej:
 w pasach oddzielonych liniami przerywanymi na rysunku planu, mo¿liwoæ urz¹dzania sezonowych dzia³alnoci us³ugowych na wolnym powietrzu, us³ug prowadzonych na przyleg³ych dzia³kach
 poszerzenie terenu przyleg³e do 03KD zaleca siê wykorzystaæ na miejsca postojowe dla samochodów
05KD  teren ulicy dojazdowej
 istniej¹ca droga dojazdowa, poszerzona o wciêcie w
skarpê i nawrót w czêci kosztem dzia³ki nr 400/5 (przy
B1U)
06KD  teren drogi dojazdowej:
 po³¹czenie z ul. Królowej Jadwigi i obsluga przyleg³ych
terenów
07KD  teren drogi dojazdowej:
 droga dojazdowa obs³uguj¹ca tereny A3U i A4U/M. z
miejscami postojowymi i nawrotem
 teren w czêci nasypowy, wymagaj¹cy stabilizacji
 mo¿liwoæ poszerzenia o pas terenu szerokoci do 10 m,
kosztem terenu A5Z
08KD  teren drogi dojazdowej:
 droga dojazdowa z miejscami postojowymi i nawrotem
09KD  teren drogi dojazdowej:
 droga dojazdowa z miejscami postojowymi i nawrotem
 dojazd do 14KP i A12U
 w granicach terenu stacja transformatorowa
10KX  teren przejcia pieszego:
 droga piesza w zieleni, ³¹cz¹ca ródmiecie z terenami
rekreacyjnymi
 rozwi¹zania architektonicznego wymagaj¹ schody w
skarpie; po¿¹dane architektoniczne obramienie wejcia
na schody, na ca³ym odcinku granicy z 01KZ

11KX  teren przejcia pieszego:
 schody w zieleni na skarpie
12KX  teren przejcia pieszego:
 przejcie w ci¹gu z ulic¹ 05KD, z któr¹ powi¹zany jest
schodami; schody do wymiany na nowe o odpowiednim standardzie
 funkcja dojazdu do przyleg³ych dzia³ek
 istniej¹ca zabudowa do likwidacji
14KP  teren parkingu:
 dla obs³ugi parkingu do puszczalna budowa lekkiego
parterowego pawilonu o pow. zabudowy do 20m2
 mo¿liwoæ pe³nienia okresowo innych funkcji jak targowisko bez sta³ej zabudowy
 grunt s³abonony, wymagaj¹cy stabilizacji.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§ 16
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1. Dozwolona dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e wywo³ywaæ niekorzystnego oddzia³ywania na nieruchomoci i obiekty s¹siednie.
2. Dopuszczalne natê¿enie ha³asu nie powinno przekraczaæ wartoci 55dB w porze dnia i 45dB w porze
nocy
§ 17
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej oraz projektowanej sieci wodoci¹gowej zasilanej z istniej¹cego komunalnego ujêcia wody podziemnej na terenie
Miastka.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej
oraz projektowanej kanalizacji sanitarnej na istniej¹c¹ komunaln¹ oczyszczalniê cieków na terenie
Miastka.
3. Odprowadzenie cieków deszczowych do wód powierzchniowych istniej¹c¹ oraz projektowan¹ sieci¹
kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe przed
wprowadzeniem do wód powierzchniowych nale¿y
oczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku
zlokalizowanych w granicach terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolem 14KP i A1U w stopniu
zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Istniej¹ce uzbrojenie podziemne w miejscach koliduj¹cych z planowan¹ zabudow¹ nale¿y przebudowaæ i dostosowaæ do planowanego zainwestowania kubaturowego.
5. Odpady komunalne i komunalno-podobne sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach z uwzglêdnieniem
mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na
wysypisko gminne.
6. Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni rejonowej po³o¿onej poza granicami planu (przy ul. Kowalskiej) projektowanym ciep³oci¹giem oraz kot³owni lokalnych
z wykorzystaniem paliw ekologicznych.
7. Po doprowadzeniu gazu ziemnego do Miastka obszar zostanie objêty gazyfikacj¹ przewodow¹.
8. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ w zakresie infrastruktury technicz-
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nej niezbêdnej dla prawid³owego funkcjonowania obszaru w sposób nie naruszaj¹cy zapisanych w planie
warunków jego zabudowy.
9. Do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej w³aciciel nieruchomoci winien zapewniæ dostêp gestorowi sieci w zakresie niezbêdnym dla ich prawid³owej
eksploatacji.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji
§ 18
1. Ustala siê lokalizacjê trzech stacji transformatorowych
wnêtrzowych 15/0,4 kV, oznaczonych na rysunku planu symbolem E.
2. Ustala siê przebiegi linii elektroenergetycznych SN 15kV
i nn 0,4kV kablowych w pasach drogowych, parkingach i innych terenach otwartych.
3. Ustala siê zewnêtrzne owietlenie ulic, przejæ pieszych
i parkingów.
§ 19
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹ w pasach drogowych ulic
KL i KD oraz w przejciach pieszych i w terenie ulicy 01KZ
poza granicami w³adania drogi krajowej.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 20
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1. Zapewnieniæ zaopatrzenie ludnoci z obszaru planu w
nieska¿one ród³a wody pitnej, w warunkach specjalnych, z ujêcia wody i ze studni g³êbinowych, znajduj¹cych siê przy ul. Ogrodowej, wyposa¿onych w agregat pr¹dotwórczy, a tak¿e z dwóch zbiorników wody
pitnej z pobliskiej stacji uzdatniania wody.
2. Projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy przystosowanie ich w ci¹gu omiu godzin, do potrzeb obrony cywilnej, w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej
pañstwa.
3. Objêcie obszaru planu zasiêgiem akustycznym syreny
alarmowej, umieszczonej na budynkach fabryki mebli
i stra¿y po¿arnej.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 21
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Miastka, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 22
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 23
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
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Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr XXXIV/552/02
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 229/4.
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 229/4 po³o¿onej
we wsi Prokowo przeznaczonej dotychczas pod rolnictwo  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 zago-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1428

 3074 

spodarowania 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 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/552/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
Karta terenu
Symbol obszaru: MN
1. PRZEZNACZENIE TERENU: pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
2. ZASADY PARCELACJI TERENU:
a) maks. dwie dzia³ki budowlane, 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) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu;
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. 10,0 m
od najni¿szej projektowanej warstwicy terenu przy
cianie budynku do szczytu kalenicy maks. 9,0 m;
do okapu 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, konstrukcja szkieletowa, ew. tzw. pruski mur, licówka, kamieñ
(w cokole) zakaz stosowania ok³adzin z blachy i
PCV;
dachy: dachówka, gont, papodachówka, blachodachówka w kolorze br¹zowym, czerwonym, gra-

fitowym; 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 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
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.
Rozdzia³ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub
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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

1429
UCHWA£A Nr XXXI/499/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w ulicach 23 Marca, Zacisze, Piaskowa, Okrê¿na, Ksiê¿ycowa w miecie Sopocie  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804),
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 142,
poz. 1591) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w ulicach 23 Marca, Zacisze, Piaskowa, Okrê¿na, Ksiê¿ycowa w miecie Sopocie oznaczony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

symbolem M  3/01 jako zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu,
obejmuj¹cy teren o powierzchni 14,15 ha w granicach
jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 23 tereny oznaczone symbolem dwucyfrowym od 01 do 23
oraz ich przeznaczenie  g³ówna funkcjê  oznaczone symbolem literowym:
M  teren zabudowy mieszkaniowej
KL  ulice lokalne
KD  ulice dojazdowe
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawieraj¹ poni¿sze karty
terenu od nr 01 do nr 23.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych w
kartach terenu:
 intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê,
 wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy
wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku lub
wg ustaleñ szczegó³owych (nie dotyczy kominów i
akcentów architektonicznych),
 teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci
nie wystaj¹cych ponad powierzchnie terenu.
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, daszków, markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego.
 okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejciowych, werand.
 ustalenie zakazów wtórnych podzia³ów dzia³ek nie
dotyczy mo¿liwoci podzia³ów koryguj¹cych i porz¹dkuj¹cych.
 stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 1,49 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
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4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5. inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°- 45°
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
 zakaz nadbudowy budynku wielorodzinnego
przy ul. 23 Marca 78
5. PARKINGI: min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
2 miejsca postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy 23 Marca, do dzia³ek 19/2 i
13/5 poprzez dzia³kê 25
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 historyczny uk³ad urbanistyczny, czyli podzia³y
dzia³ek oraz zasadnicze proporcje i skala zabudowy
 zespó³ domów mieszkalnych wraz z za³o¿eniem
ogrodowym przy ul. 23 Marca 68/70, 72 i 74 w
granicach jak na rysunku planu  wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ nr 850 z dnia 02.06.1981 r.
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania
 koniecznoæ dostosowania nowej zabudowy do
historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bry³y z mo¿liwoci¹ modyfikacji wysokoci zabudowy przy za³o¿eniu harmonijnego
wspó³istnienia elementów kompozycji historycznej i wspó³czesnej
 wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych dla wszystkich projektowanych
inwestycji, których zadaniem jest uzasadnienie
koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 zakaz zabudowy przedpola widokowego zespo³u domów mieszkalnych przy ul. 23 Marca 68/
70, 72 i 74
 zakaz zabudowy balkonów
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 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów itp.)
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w pasie terenu w szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków, wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 02
2. POWIERZCHNIA: 0,38 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy 23 Marca
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 02 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B
ochrony zachowanych elementów zabytkowych
 przedmiot ochrony stanowi skala i charakter
zabudowy jednorodzinnej
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.)
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 03
2. POWIERZCHNIA: 1,46 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej oraz
przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz wtórnych podzia³ów (nie dotyczy dz. 75/1)
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:

7.

8.
9.
10.
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6.1.drogi  dojazd od ulicy 23 Marca oraz Zacisze
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub z kolektorów s³onecznych
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 03 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B
ochrony zachowanych elementów zabytkowych
 przedmiot ochrony stanowi skala i charakter
zabudowy jednorodzinnej
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.)
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01

1. NUMER TERENU: 04
2. POWIERZCHNIA: 1,52 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej oraz
przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
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4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê  20%pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
60% pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz wtórnych podzia³ów (nie dotyczy dzia³ek
nr 70 i 71)
PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy 23 Marca i Zacisze
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 04 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B
ochrony zachowanych elementów zabytkowych
 przedmiot ochrony stanowi skala i charakter
zabudowy jednorodzinnej
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.)
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01

1. NUMER TERENU: 05
2. POWIERZCHNIA: 0,30 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Piaskowej i Zacisze
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 05 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi skala i charakter zabudowy
jednorodzinnej
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów itp.)
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8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zakaz lokalizacji zabudowy w pasie terenu o szerokoci 10 m od granicy lasu
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 06
2. POWIERZCHNIA: 0,78 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20%
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  od ulicy 23 Marca, Piaskowej oraz od ulicy
19KD
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 06 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli
pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
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 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 07
2. POWIERZCHNIA: 0,26 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20%
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy 23 Marca i ulicy 19 KD
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
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6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 07 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A
pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej  przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej
zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01

1. NUMER TERENU: 08
2. POWIERZCHNIA: 0,36 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
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4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20%
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
4.5. inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°-45°
 minimalna dzia³ka 600 m2
5. PARKINGI: min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej
us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Okrê¿nej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 08 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A
pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej  przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej
zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.ochrona drzew ozdobnych
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 09
2. POWIERZCHNIA: 1,74 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu (nie dotyczy
gara¿y)
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20%, dla istniej¹cej zabudowy szeregowej nie okrela siê
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
60%, dla istniej¹cej zabudowy szeregowej nie okrela siê
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz zabudowy na terenie zieleni ochronno 
krajobrazowej
5. PARKINGI: min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
2 miejsca postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Okrê¿nej i wewnêtrznej ulicy dojazdowej w kompleksie zabudowy szeregowej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 09 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli
pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie
zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
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 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.od strony ulicy Ksiê¿ycowej i S³onecznej zieleñ
ochronno  krajobrazowa, ochrona skarpy przed
erozj¹ poprzez pielêgnacjê, zabezpieczenia techniczne i zagospodarowanie zieleni¹ krajobrazow¹
 element osnowy ekologicznej miasta
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.istniej¹ca trafostacja do adaptacji
10.2.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 10
2. POWIERZCHNIA: 0,48 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20%, dla istniej¹cej zabudowy szeregowej nie okrela siê
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
60%, dla istniej¹cej zabudowy szeregowej nie okrela siê
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
5. PARKINGI: min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
2 miejsca postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Okrê¿nej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
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6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 10 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A
pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej  przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej
zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
strefy ochronne od istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV.
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01

1. NUMER TERENU: 11
2. POWIERZCHNIA: 1,36 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
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4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m, dla dzia³ek od
nr 27-38 do 9,5 m.
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê  20% pow. dzia³ki, dla dzia³ek od nr
27-38  25% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
55% pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°, dla budynków o wysokoci do 95 m dopuszcza siê dachy mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Okrê¿nej i ulicy Malczewskiego
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 11 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli
pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie
zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
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budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec,
granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów itp.) oraz detali
architektonicznych wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
strefy ochronne od istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV.
8.2.od strony Alei Niepodleg³oci zieleñ ochronno 
krajobrazowa, ochrona skarp przed erozj¹ poprzez
pielêgnacjê, zabezpieczenia techniczne i zagospodarowanie zieleni¹ krajobrazow¹  element osnowy ekologicznej miasta
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.wymagane zachowanie przejcia pieszego ³¹cz¹cego ulicê Malczewskiego z ulic¹ Okrê¿n¹ (jak
na rysunku planu)
10.2.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 12
2. POWIERZCHNIA: 0,40 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 9,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  25% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  55%
pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Okrê¿nej, S³onecznej i Ksiê¿ycowej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 12 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A
pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej  przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej
zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
strefy ochronne od istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 13
2. POWIERZCHNIA: 0,18 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 9,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê  20% pow. dzia³ki
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4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
PARKINGI: min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
2 miejsca postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Okrê¿nej i Ksiê¿ycowej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 13 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli
pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie
zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna,
drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, miedz, cynk, o³ów
itp.) oraz detali architektonicznych wywodz¹cych
siê z form historycznych
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji
nowych budynków i budowli. Nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków, wymagane krycie
dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi
ognia.
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9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01
1. NUMER TERENU: 14
2. POWIERZCHNIA: 0,29 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 9,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê 20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI:
min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug  w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Okrê¿nej i Ksiê¿ycowej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kv poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kv
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren nr 14 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi uk³ad przestrzenny czyli
pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie
zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
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 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia, w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, miedz,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zakaz lokalizacji zabudowy w pasie terenu o szerokoci 10 m od granicy lasu
8.2.w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli. Nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków, wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE ZAPISY:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 15
2. POWIERZCHNIA: 1,68 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica 23 Marca, lokalna  KL 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 20 m.
5. PARKINGI: parkowanie w zatokach
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona dwurzêdowej alei po po³udniowej stronie ulicy
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY:
9.1.przystanki autobusowe w zatokach
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 16
2. POWIERZCHNIA: 0,03 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa z placem nawrotowym KD 1/2
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4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6 m.
5. PARKINGI: zakaz parkowania
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 17
2. POWIERZCHNIA: 0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica dojazdowa ³¹cz¹ca ulicê 23 Marca z ulic¹ Zacisze
KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 18
2. POWIERZCHNIA: 0,17 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica dojazdowa  fragmenty ulic Piaskowej i Zacisze
KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona alei kasztanowej wzd³u¿ ulicy Piaskowej
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 19
2. POWIERZCHNIA: 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa  KD 1/2
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4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 5 m.
5. PARKINGI: zakaz parkowania
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 20
2. POWIERZCHNIA: 0,32 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Ksiê¿ycowa  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 9 m (na odcinku jaru poszerzenie w kierunku
wschodnim  fragment dzia³ki 14/3  chodnik jednostronny)
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1 NUMER TERENU: 21
2. POWIERZCHNIA: 0,72 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Okrê¿na  dojazdowa KD 1/2 w tym plac zawrotowy
z zieleñcem (dzia³ka 89/4) i przejcie piesze jak na rysunku planu
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8 m
5. PARKINGI: parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1 NUMER TERENU: 22
2. POWIERZCHNIA: 0,08 ha
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3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica S³oneczna  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  3/01 DLA DRÓG I ULIC
1 NUMER TERENU: 23
2. POWIERZCHNIA: 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Okrê¿na  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w ulicach
23 Marca, Zacisze, Piaskowa, Okrê¿na, Ksiê¿ycowa w miecie Sopocie w skali 1:2000.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu  na rysunku planu
okrelono:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków projektowanych,
 o istniej¹cej linii elektroenergetycznej wysokiego
napiêcia 110 kV,
 granicê Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 zieleñ ochronno  krajobrazowa do zachowania element osnowy ekologicznej miasta,
 granicê strefy A pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej,
 teren zespo³u domów z za³o¿eniem ogrodowym wpisany do rejestru zabytków,
 wymagane przejcia piesze.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,

 3087 

Poz. 1429, 1430

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹
LII/491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16, poz. 74) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§7
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 Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1430
UCHWA£A Nr XVIII/223/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
nr ew. 192 we wsi Kolnik.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 192 we wsi Kolnik w Gminie
Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0,2200 ha przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem zabudowy bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem MN) oraz komunikacjê  drogi dojazdowe
(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków
mieszkalnych w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN od drogi K1,
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
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3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz
poddasze u¿ytkowe minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym, minimalna ca³kowita wysokoæ budynków
mieszkalnych 8 m,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21o do 30o, dla
pozosta³ych form od 40o do 50o,
10) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
11) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
12) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) K1 o szerokoci 5 m (docelowa min. ca³kowita szerokoæ 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
uwzglêdniaj¹c, szerokoæ istniej¹cej drogi w granicach dz. nr ew. 155)
b) K2 o szerokoci 4 m (min. ca³kowita szerokoæ
8 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi uwzglêdniaj¹c szerokoæ istniej¹cej drogi w granicach
dz. nr ew. 191),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji;
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek; wody opadowe z
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ulicy oznaczonej symbolem K1 po jej utwardzeniu
przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulicê nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg K1 i K2 obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
5) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
6) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min.
wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.

§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10  11 oraz pkt 13 Uchwa³y Nr V/43/2000 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 21 sierpnia w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,2200 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona
uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17, poz. 92 z dnia 25 sierpnia
1992 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1431
UCHWA£A Nr XVIII/224/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki o
numerze ew.660 w miejscowoci Pszczó³ki.
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Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ew. 660 w miejscowoci Pszczó³ki w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.3117ha przeznacza siê na funkcje zwi¹zane z dzia³alnoci¹ obiektu sakralnego z dzia³alnoci¹ charytatywn¹ i kulturaln¹ to jest pod funkcje:
1) us³ugi kultury (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem UK),
2) us³ugi owiaty (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem UO),
3) mieszkalnictwo w formie budynków zamieszkania
zbiorowego rozumianej jako obiekt typu: klasztor,
internat, schronisko oraz inne formy na zasadzie
analogii do wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci; jako funkcjê niezbêdna dla
realizacji funkcji podstawowej  dzia³alnoci charytatywnej i kulturalnej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem UZ),
4) dopuszcza siê jako funkcje poboczne (w udziale
mniejszym ni¿ 10%):
a) us³ugi  rozumiane jako: administracje, handel detaliczny, gastronomiê, us³ugi turystyki, us³ugi ³¹cznoci, biura oraz inn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z wykonywaniem dzia³alnoci charytatywnej na zasadzie analogii do wymienionych
powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci;
b) dopuszcza siê mieszkalnictwo jednorodzinne jako
formê towarzysz¹c¹ niezbêdn¹ dla poprawnej
obs³ugi wszystkich funkcji zespo³u.
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci: 5m od granicy rowu
dz. nr ew. 506,
2) obszar znajduje siê strefie ochrony konserwatorskiej
 projekty budowlane dla obiektów wymagaj¹cych
pozwolenia na budowê oraz projekt zagospodarowania terenu zieleni¹ wysok¹ nale¿y uzgodniæ z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
487/6  lokalizacjê wjazdu na teren obszaru planu
nale¿y uzgodniæ z Generalnym Dyrektorem Dróg
Publicznych w Gdañsku oraz Powiatowym Zarz¹dem
Dróg w Ró¿ynach,
2) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki nr ew. 660 nale¿y
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zapewniæ w oparciu o uzgodnion¹ koncepcjê
usprawnieñ ruchu na drodze krajowej nr1 w miejscowoci Pszczó³ki,
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  do istniej¹cej kanalizacji deszczowej
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej winny byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
6) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) obowi¹zuje zakaz:
a) zmiany kierunku odp³ywu wód w rowie dz. nr ew.
506,
b) ograniczenia przep³ywu wody poprzez budowê jakichkolwiek przeszkód w poprzek cieku, zasypywania lub zmniejszania jego przekroju poprzecznego utrudniaj¹cego swobodny odp³yw wody,
2) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej  30% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym 20%
zadrzewienia,
3) zaleca siê posadzenie rzêdu drzew na granicy posesji od strony ul. Pomorskiej,
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego.
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6. Ustalenia inne:
1) zakaz podzia³u terenu,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 1-3, pkt 9-11 uchwa³y Nr V/43/2000
Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 21 sierpnia w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,3117 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17, poz. 92 z dnia
25 sierpnia 1992 r.) wraz ze zmianami wprowadzonymi
do ww. planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XXXV/387/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
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, 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) Rada
Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Swaro¿yn dz. 135, 171/31, 134/1.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczonych symbolami od 1 do 3) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.PSs  tereny przemys³owo-sk³adowe
2.KD  droga dojazdowa
3.KZ  rezerwa terenu dla modernizacji powiatowej drogi zbiorczej
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania
b) linie podzia³u projektowane
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik Nr 1
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew ,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zaintereso-
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wanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.

6.

§5
Traci moc Miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego we wsi Swaro¿yn, zatwierdzony Uchwa³¹ Gminnej
Rady Narodowej w Tczewie Nr VI/37/90 z dnia 20 grudnia
1990 r.  we fragmencie objêtym granicami niniejszego
planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/387/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r .

7.
8.
9.
10.
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Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
uci¹¿liwoæ projektowanej funkcji przemys³owej nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci terenu
STAWKA PROCENTOWA
15%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 10%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)

miejscowoæ SWARO¯YN
1. KARTA TERENU NR 3/216-04-2001/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 134/1, 135, 171/31
Powierzchnia: 1,65 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.PSs  tereny przemys³owo  sk³adowe
2.KD  droga dojazdowa
3.KZ  rezerwa terenu dla modernizacji drogi powiatowej zbiorczej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. i maks. pow. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: do 2 kondygnacji
Pow. zabudowy: maksymalnie 60% pow. pokrycia
dzia³ki
Dach: nie okrela siê
Maks. wysokoæ zabudowy: nie okrela siê
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
cieki: do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków
cieki deszczowe:powierzchniowo na tereny zieleni w
granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe)odprowadziæ do pobliskiego cieku powierzchniowego po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
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UCHWA£A Nr XXXV/388/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
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, 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) Rada
Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew,wie Swaro¿yn dz. 251/1, 251/2, cz. 249, cz. 253, cz. 244/2.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczonych symbolami od 1 do 4) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
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2.MNe/U,UR,UH  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ us³ug rzemios³a i handlu
3.KGP  droga krajowa nr 22  klasy g³ównej ruchu
przypieszonego
4.KD  droga dojazdowa  tzw. droga serwisowa dla
drogi krajowej
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego we wsi Swaro¿yn, zatwierdzony Uchwa³¹ Gminnej
Rady Narodowej w Tczewie Nr VI/37/90 z dnia 20 grudnia
1990 r.  we fragmencie objêtym granicami niniejszego
planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/388/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
miejscowoæ SWARO¯YN
1. KARTA TERENU NR 3/216-04-2001/3
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 251/1, 251/2, cz. 249, cz.253, cz.244/2
Powierzchnia: 3,57 ha

Poz. 1433

3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.MNe/Ue,UR,UH  teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z funkcj¹ us³ug rzemios³a i handlu
3.KGP  droga krajowa nr 22  klasy g³ównej ruchu
przyspieszonego
4.KD  droga dojazdowa  tzw. droga serwisowa dla
drogi krajowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. i maks. pow. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: maksymalnie 30% pow. pokrycia
dzia³ki
Dach:
dach dwuspadowy
Maks. wysokoæ zabudowy: 8 m od poziomem terenu
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalni¹ cieków
cieki deszczowe:powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,parkingi i place manewrowe)odprowadziæ do pobliskiego cieku powierzchniowego po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cego zjazdu z drogi krajowej, obs³uguj¹cego komplekswo zabudowê w tym rejonie
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
9. STAWKA PROCENTOWA
15%
10. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 20%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dla obszaru o funkcji mieszkaniowej dopuszcza siê
lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z za-
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wodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych
wolne zawody
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym
i 25 m w terenie niezabudowanym, od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 22
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków
nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed
ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu.
 nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek wzd³u¿
drogi krajowej nr 22 powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 22
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych,
obiektów itp.)

1434
UCHWA£A Nr XXXV/389/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
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, 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) Rada
Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Swaro¿yn dz. 380.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczonych symbolami od 1 do 3) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.TTw  pas techniczny cieku wodnego otwartego do
udro¿nienia i modernizacji
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego we wsi Swaro¿yn, zatwierdzony Uchwa³¹ Gminnej
Rady Narodowej w Tczewie Nr VI/37/90 z dnia 20 grudnia
1990 r.  we fragmencie objêtym granicami niniejszego
planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/389/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
miejscowoæ SWARO¯YN
1. KARTA TERENU NR 3/216-04-2001/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 380
Powierzchnia: 0,462 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.TTw pas techniczny cieku wodnego otwartego do
udro¿nienia i modernizacji
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 550 m2, maks.
pow. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: maksymalnie 30% pow. pokrycia
dzia³ki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Poz. 1434, 1435
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Dach:
dach dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹, kalenica równoleg³a do ulic Zielonej i Krótkiej. K¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z
tynkiem. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np.siding).
Maks. wysokoæ zabudowy: 8 m od poziomu terenu,
poziom parteru maks. 0,5 m powy¿ej poziomu terenu
Linia zabudowy: zachowaæ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wg rysunku planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
cieki: do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalni¹ cieków
cieki deszczowe:powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do pobliskiego cieku powierzchniowego po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 20%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.).
 w przypadku skanalizowania cieku szerokoæ pasa
technicznego 3.TTw mo¿na zmniejszyæ do szerokoci wymaganej w przepisach szczegó³owych.
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)

1435
UCHWA£A Nr XXXV/390/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
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, 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) Rada
Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Swaro¿yn dz. 67/3.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 1 teren
(oznaczony symbolem MNe/UR) wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
MNe/UR  teren zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug rzemielniczych
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
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§5

Traci moc Miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego we wsi Swaro¿yn, zatwierdzony Uchwa³¹ Gminnej
Rady Narodowej w Tczewie Nr VI/37/90 z dnia 20 grudnia
1990 r.  we fragmencie objêtym granicami niniejszego
planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/390/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
miejscowoæ SWARO¯YN
1. KARTA TERENU NR 3/216-04-2001/5
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 67/3
Powierzchnia: 0,214 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
MNe/UR  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug rzemielniczych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. I min. pow. dzia³ek: min. pow. i maks. pow. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: do 2 kondygnacji + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: nie okrela siê
Dach: dwuspadowy
Maks. wysokoæ zabudowy 10 m od poziomu terenu
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
cieki: z istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków
cieki deszczowe:powierzchniowo na tereny zieleni w
granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
wody opadowe z powierzchni utwardzonych(drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
uci¹¿liwoæ us³ug rzemielniczych nale¿y ograniczyæ
do granic w³asnoci terenu
9. STAWKA PROCENTOWA
15%
10. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 20%
nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej(linii przesy³owych, obiektów itp.)

1436
UCHWA£A Nr XXXV/391/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
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, 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) Rada
Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Swaro¿yn dz. 315/30, cz. 173/2.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczonych symbolem 1 do 3) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.UH,UG,KSn  teren zabudowy us³ugowej z funkcj¹
hotelowo-gastronomiczn¹ i stacj¹ benzynow¹
2.KGP  droga krajowa nr 22  klasy g³ównej ruchu
przyspieszonego
3.KGP  rezerwa terenu dla poszerzenia pasa drogowego  pas techniczny
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/391/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
miejscowoæ SWARO¯YN
1. KARTA TERENU NR 3/216-04-2001/6
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 315/30, cz.173/2
Powierzchnia: 2,86 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.UH, UG, KSn  teren zabudowy us³ugowej z funkcj¹
hotelowo-gastronomiczn¹ i stacj¹ benzynow¹
2.KGP  droga krajowa nr 22  klasy g³ównej ruchu
przyspieszonego
3.KGP  rezerwa terenu dla poszerzenia pasa drogowego  pas techniczny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê, 1 dzia³ka budowlana

Poz. 1436

Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacja + poddasze nieu¿ytkowe lub 1 kondygnacja + poddasze nieu¿ytkowe, dopuszcza siê dominanty architektoniczne nie przekraczaj¹ce wysokoæ 2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 15% pow. pokrycia dzia³ki
Dach:
dachy o pokryciu i spadku oraz formie jednolitej dla
ca³ego za³o¿enia urbanistycznego z wykorzystaniem nastêpuj¹cych materia³ów: blacha miedziana cynkowa
g³adka, dachówka ceramiczna, gont drewniany
Kszta³towanie formy architektoniczno  urbanistycznej
 za³o¿enie urbanistyczne powinno byæ podporz¹dkowane i nawi¹zywaæ do historycznego uk³adu folwarcznego, forma architektoniczna spójna dla ca³ego za³o¿enia urbanistycznego ze starannie opracowanym detalem.Do wykoñczenia elewacji stosowaæ materia³y
szlachetne: drewno, ceg³a licówka, tynk, kamieñ, stal i
szk³o; zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych(np. siding).
Maks. wysokoæ zabudowy  maks. wysokoæ zabudowy 12 m; dla dominant 19 m
Linia zabudowy: obiekty budowlane, elementy ma³ej
architektury i zieleñ urz¹dzon¹ komponowaæ w sposób pozwalaj¹cy odtworzyæ regularny kszta³t historycznego uk³adu urbanistycznego dziedziñca folwarcznego
Zabudowa towarzysz¹ca  dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury i zabudowy towarzysz¹cej integralnie zwi¹zane z funkcj¹ wiod¹c¹ oraz w kszta³cie i
formie jednolitej dla ca³ego za³o¿enia
Ma³a architektura  jw
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: komunalno-bytowe bêd¹ odprowadzane do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ mechaniczno-biologiczn¹. cieki przeczystowe ze stacji
paliw bêd¹ odrêbnym systemem kanalizacyjnym kierowane do urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych  odstojnika szlamu i separatora koalescencyjnego typu UNICON, a
nastêpnie gromadzone w zbiorniku i wywo¿one do
oczyszczalni. Szlamy nawodnione i zaolejone, oleje z
wod¹ bêd¹ gromadzone w szczelnych zbiornikach,
wywo¿one i utylizowane przez wyspecjalizowane firmy.
cieki deszczowe:z terenu stacji paliw nie zwi¹zanego
z przyjmowaniem i dystrybucj¹ paliw bêd¹ odprowadzane projektowanym kana³em kanalizacji deszczowej
po oczyszczeniu w odstojniku szlamu i separatorze substancji ropopochodnych do istniej¹cego cieku powierzchniowego. cieki deszczowe z terenu przyjmowania i dystrybucji paliw bêd¹ po oczyszczeniu w odstojniku szlamu i separatorze koalescencyjnym odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z drogi krajowej o konstrukcji jak dla zjazdu
publicznego, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi krajowej nr 22
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki w wielkoci
dostosowanej do programu u¿ytkowego us³ug

 3097 

Poz. 1436, 1437

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg uci¹¿liwoci obiektów winien byæ bewzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci
9. STAWKA PROCENTOWA
15%
10. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 40%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 odprowadzenie wód opadowych oraz z mechaniczno-biologicznych oczyszczalni cieków nie mo¿e
zak³ócaæ równowagi biologicznej w pobliskim jeziorku Waæmierek, wokó³ którego nale¿y utrzymaæ
porastaj¹c¹ zieleñ
 konieczny drena¿ dla ca³ego obszaru
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym, od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu
 nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek wzd³u¿
drogi krajowej nr 22 powoduj¹cego koniecznoæ
budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej
nr 22
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)
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UCHWA£A Nr XXXV/392/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
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, 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) Rada
Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie
Swaro¿yn dz. 171/33, 171/34, cz. 173/2, 303 /11, 302/18,
311/2, cz. 319/7.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 29 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 29) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,3,4,6.PS,UR,U,UH/EE  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i masztów teletechnicznych
2.PS,UR,U,UH/EE,wr  tereny zabudowy przemys³owej
uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i masztów teletechnicznych z koniecznoci¹ lokalizacji zbiornika retencyjnego
5,14,PS,UR,U,UH/wr  tereny zabudowy przemys³owej
uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu z koniecznoci¹ lokalizacji zbiornika retencyjnego wód opadowych
7,8,9,10,11,12,13.PS,UR,U,UH  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu
15,16,17,18.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej, cieków i
oczek wodnych oraz zbiorników retencyjnych o charakterze krajobrazowym
19,20,21.KL  drogi lokalne
22,23,24,25,26,27.KD  drogi dojazdowe
28.KGP  istniej¹ca droga krajowa ruchu przyspieszonego z rezerw¹ terenu dla docelowej jej modernizacji
oraz budowy skrzy¿owania z projektowanymi drogami lokalnymi 19.KL i 21.KL
29.KL  droga lokalna (wariantowo tereny o funkcji przemys³owej jak dla terenu 14.PS,UR,U,UH/wr)
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) granicê strefy zagro¿eñ z zakresie klimatu akustycznego i emisji spalin (50-150 m od autostrady)  zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zabudowa us³ugowa przeznaczona na sta³y pobyt ludzi
dopuszczona pod warunkiem zastosowania ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sali 1:2000  za³¹cznik Nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomor-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/392/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ SWARO¯YN
1. KARTA TERENU NR 2 /216-04-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 171/33, 171/34, cz. 173/2, 303/11, 302/18, 311/2,
cz. 319/7
Powierzchnia: 149,2 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,3,4,6.PS,UR,U,UH/EE  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i masztów teletechnicznych
2.PS,UR,U,UH/EE,wr  tereny zabudowy przemys³owej
uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i masztów teletechnicznych z koniecznoci¹ lokalizacji zbiornika retencyjnego wód opadowych
5,14.PS,UR,U,UH/wr  tereny zabudowy przemys³owej
uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu z koniecznoci¹ lokalizacji zbiornika retencyjnego wód opadowych
7,8,9,10,11,12,13.PS,UR,U,UH  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu
15,16,17,18.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej, cieków i
oczek wodnych oraz zbiorników retencyjnych o charakterze krajobrazowym
19,20,21.KL  drogi lokalne
22,23,24,25,26,27.KD  drogi dojazdowe
28.KGP  istniej¹ca droga krajowa ruchu przyspieszo-
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nego z rezerw¹ terenu dla docelowej jej modernizacji
oraz budowy skrzy¿owania z projektowanymi drogami lokalnymi 19.KL i 21.KL
29.KL  droga lokalna (wariantowo tereny o funkcji przemys³owej jak dla terenu 14. PS,UR,U,UH/wr)
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu dla poszczególnych stref funkcjonalnych, uwzglêdniaj¹cy rozwi¹zania komunikacyjne i in¿ynieryjne
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Intensywnoæ zabudowy: maks. intensywnoæ zabudowy  0,6
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ dla budynków kubaturowych do 10 m, dla pozosta³ych obiektów nie okrela siê
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy oraz linie o ograniczonym sposobie u¿ytkowania wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej
Ma³a architektura: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego grupowego Rokitki  Czarlin  Swaro¿yn
ciek sanitarne i technologiczne: do istniej¹cej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków;
cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zyj¹cych przepisach
cieki deszczowe:wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego przy wykorzystaniu projektowanych zbiorników retencyjnych i po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: odpady komunalne wywo¿one na gminne wysypisko mieci. Odpady poprodukcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane przez podmioty
gospodarcze w w³asnym zakresie
6. KOMUNIKACJA
28.KGP  droga krajowa nr 22 klasy g³ównej ruchu przyspieszonego
 szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 35 ¸ 40 m. Zgodnie z rysunkiem planu
 korekta obecnych linii rozgraniczenia dla potrzeb docelowej rozbudowy trasy do przekroju dwujezdniowego, oraz realizacji skrzy¿owania z projektowanymi drogami klasy lokalnej dla obs³ugi terenów s¹siednich
 skrzy¿owanie z drogami lokalnymi 19.KL i 21.KL jednopoziomowe skanalizowane z wydzielonymi zatokami akumulacyjnymi dla relacji skrêtnych. Realizacja skrzy¿owania nast¹pi z inicjatywy i na koszt inwestora terenów przyleg³ych lub zarz¹dcy drogi podporz¹dkowanej okrelonej w planie. Dopuszcza siê
etapow¹ rozbudowê skrzy¿owania na warunkach
okrelonych przez zarz¹d drogi g³ównej dostosowanych do prognozowanych obci¹¿eñ ruchowych.

Poz. 1437, 1438

7.
8.

9.
10.

 3099 

 wzd³u¿ trasy projektowany ci¹g pieszo-rowerowy
zlokalizowany poza korpusem drogi
 wyklucza siê realizacjê bezporednich zjazdów na
drogê z terenów s¹siaduj¹cych z drog¹ oraz lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych
styczn¹ zabudowê
19.KL, 20.KL, 21.KL  projektowane drogi klasy lokalnej dla powi¹zania planowanych terenów rozwoju
urbanizacji oraz ich obs³ugi komunikacyjnej
 szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 15 ¸ 18 m. Zgodnie z rysunkiem planu.
 szerokoæ jezdni 6,0 m; obustronne chodniki dla
pieszych
 parkowanie przykrawê¿nikowo, ewentualnie fragmentarycznie w równoleg³ych zatokach postojowych w zale¿noci od potrzeb
 zak³ada siê przed³u¿enie, w wypadku urbanizacji terenów s¹siednich, trasy drogi lokalnej 19.KL do powi¹zania z drog¹ powiatow¹ 10504 na Waæmirz oraz
drogi lokalne 21.KL do skrzy¿owania ci¹giem drogowym-gminnym Zabagno-Waæmierz
22.KD, 23.KD, 24.KD, 25.KD, 26.KD, 27.KD  projektowane drogi klasy dojazdowej dla bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej zabudowy
 szerokoæ pasa w liniach rozgraniczaj¹cych 12 ¸
15 m, jedno lub dwustronne chodniki dla pieszych
w zale¿noci od potrzeb
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
w zale¿noci od zak³adanego programu u¿ytkowego 29.KL
 w przypadku realizacji powi¹zañ komunikacyjnych
z uk³adem dróg lokalnych w liniach rozgraniczaj¹cych autostrady projektowana droga 29.KL nie bêdzie wymagana
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 w strefie do 150 m od autostrady wyklucza siê lokalizowanie funkcji mieszkaniowej
 w strefie 50-150 m od autostrady dopuszczona funkcja us³ugowa przeznaczona na sta³y pobyt ludzi pod
warunkiem wykonania przez Inwestora oraz nastêpców prawnych w³aciciela terenu ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed
ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z
s¹siedztwa drogi
 uci¹¿liwoæ obiektów bezwzglêdnie musi mieciæ
siê w granicach w³asnoci
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
STAWKA PROCENTOWA
15%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 20%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dla ka¿dej z projektowanych stref funkcjonalnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dopuszcza siê lokalizacjê zwi¹zan¹ z projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (stacje transformatorowe, przepompownie, zbiorniki retencyjne itp.)
 zabrania siê lokalizowania obiektów budowlanych w
tym urz¹dzeñ reklamowych, przy projektowanej autostradzie w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m. licz¹c od krawêdzi jezdni autostrady i wêz³a autostradowego
 zabrania siê lokalizowania obiektów budowlanych w
tym urz¹dzeñ reklamowych, przy drodze krajowej w
odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m. w terenie zabudowanym; 25 m. w terenie niezabudowanym, licz¹c od krawêdzi jezdni drogi krajowej
 dopuszcza siê zabudowê o gabarycie przekraczaj¹cym
wys. 10 m. dla obiektów, w których wzglêdy technologiczne tego wymagaj¹
 dopuszcza siê zmianê podzia³u geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych,
obiektów)
 dla ka¿dej jednostki funkcyjnej wymagane jest opracowanie kompleksowego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu z uwzglêdnieniem wzajemnego oddzia³ywania projektowanych funkcji
 na ca³ym obszarze wyklucza siê lokalizacjê n/w inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi
 elektrownie konwencjonalne, elektrociep³ownie i inne
instalacje do spalania;
 elektrownie j¹drowe i inne;
 instalacje do koñcowego usuwania napromieniowanego paliwa;
 zak³ady wydobywania oraz przerobu azbestu;
 inwestycje zwi¹zane z wykorzystaniem lub unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych
 instalacje odsiarczania o wydajnoci powy¿ej 100 000 m3
na godzinê gazów odlotowych w warunkach normalnych
 ka¿da inwestycja na etapie projektu zagospodarowania terenu musi byæ uzgodniona z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w
Gdañsku Terenowy Oddzia³ w Starogardzie Gdañskim
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UCHWA£A Nr XLV/342/2002
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi:
1. Tuchlino  dz. nr 301
2. Kamienica Królewska  cz. dz. nr 13/3
3. Sierakowice  dz. nr 699/10
4. Puzdrowo  cz. dz. nr 131/1
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.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów:
OBSZAR nr 1  Tuchlino dzia³kê nr 301 przeznacza siê
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pod zak³ad przetwórstwa miêsnego. Dotychczasowe przeznaczenie terenu  budownictwo mieszkaniowe
OBSZAR nr 2  Kamienica Królewska, dzia³kê nr 13/3
(czêæ) przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe.
Dotychczasowe przeznaczenie terenu  tereny rolne
OBSZAR nr 3  Sierakowice, dz. nr 699/10 przeznacza
siê pod zajazd turystyczny.
Dotychczasowe przeznaczenie terenu  tereny rolne
OBSZAR nr 4  Puzdrowo, dz. nr 131/1(czêæ) przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie terenu  tereny rolne, oczyszczalnia
cieków.

9.
10.

§2
Ustalenia planu dla obszarów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

WIE TUCHLINO
NR DZIA£KI 301
POWIERZCHNIA 0,40 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
przemys³ (przetwórstwo rolno-spo¿ywcze)
SYMBOLE NA RYS. PLANU
P  teren przemys³u (zak³ad przetwórstwa miêsnego),
A  istniej¹ce obiekty do adaptacji
A1  obiekt biurowy z wbudowan¹ funkcj¹ mieszkaln¹
w³aciciela obiektu
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: 0,40 ha
c) rodzaj zabudowy:
A  zabudowa techniczna i zabudowa socjalna, parterowa  istniej¹ca do adaptacji,
A1  obiekt biurowy z wbudowan¹ funkcj¹ mieszkaln¹
 istniej¹cy do adaptacji.
Dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych obiektów.
d) powierzchnia zabudowy: zachowana istniej¹ca
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: przy modernizacji, nieprzekraczalna wysokoæ jak najwy¿szego istniej¹cego obiektu technicznego
f) linia zabudowy: zachowana istniej¹ca
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni i zachowania dopuszczalnych wskaników zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków w Sierakowicach. cieki technologiczne
wymagaj¹ podczyszczenia przed ich wprowadzeniem do odbiornika
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze do odbiornika (rów przydro¿ny) poza granicami dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez
w³aciwy Zak³ad Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)

11.
12.

Poz. 1438

f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów
komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe, na wytwarzanie odpadów produkcyjnych nale¿y uzyskaæ zgodê Starostwa Powiatowego.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) w nowo realizowanych obiektach nale¿y stosowaæ
technologie ograniczaj¹ce oddzia³ywanie na rodowisko
b) zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania
na rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ
poza granice w³asnej dzia³ki.
c) obiekty mieszkalne sytuowane w zasiêgu uci¹¿liwoci, wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony.
STAWKA PROCENTOWA
10%
INNE ZAPISY
zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

WIE KAMIENICA KRÓLEWSKA
CZÊÆ DZIA£KI NR 13/3
POWIERZCHNIA ok. 1,55 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
ZK  zieleñ krajobrazowa
ZU  teren upraw ogrodniczych, zieleni rekreacyjnej
W  istniej¹ce oczko wodne
Ls  istniej¹cy las
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: maks. trzy
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu, dopuszczalne zmniejszenie do min. 1400 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, z mieszkalnym poddaszem. Lokalizacja w przestrzeni wyznaczonej na rys. planu. Domy ustawione kalenic¹
wzd³u¿ drogi gminnej.
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 250 m2,
dopuszcza siê budowê gara¿y.
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nieprzekraczaj¹ca 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy. Poziom
posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu. Dachy
strome o spadku zbli¿onym do 45o, dwuspadowe.
f) linia zabudowy: 15,0 m od krawêdzi jezdni drogi
gminnej.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego, od wodoci¹gu przechodz¹cego przez tereny dzia³ek zachowaæ odstêp min. 2,0 m
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
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c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów przez
koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) Dzia³ka znajduje siê na terenie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego  obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3
wrzenia 1998 r., Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 14 wrzenia 1998 r. Nr 59
b) wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹ (ZK)
redni¹ i wysok¹ zgodn¹ geograficznie i siedliskowo z zieleni¹ obszaru otaczaj¹cego. Lokalizacja jak
na rysunku planu. Pozosta³a zieleñ  lokalizacja
dowolna.
c) zachowaæ istniej¹ce oczko wodne  W i istniej¹cy
las  Ls
d) ZU  teren upraw ogrodniczych, zieleni rekreacyjnej  wy³¹czony z zabudowy
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

WIE SIERAKOWICE
NR DZIA£KI 699/10
POWIERZCHNIA 0,40 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zajazd turystyczny
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UT  teren zajazdu
ZK  zieleñ krajobrazowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: 0,40 ha
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z wykorzystaniem poddasza, dach o spadku zbli¿onym do 45o
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 20% terenu dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: posadowienie
parteru maks. 0,60 m od poziomu terenu
f) linia zabudowy: 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej i 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi dojazdowej
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi dojazdowej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni, do czasu pod³¹czenia do kanalizacji wiejskiej ograniczyæ do 100 liczbê
miejsc gastronomicznych
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwar-

9.
10.
11.
12.
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dzonych po podczyszczeniu w separatorze na teren w³asnej dzia³ki, je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ (ZK) jak na rys. planu
STAWKA PROCENTOWA
10%
INNE ZAPISY
zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

WIE PUZDROWO
CZÊÆ DZIA£KI NR 131/1
POWIERZCHNIA ok. 1,40 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
ZK  zieleñ krajobrazowa
KD  droga dojazdowa
KD1  pas na poszerzenie drogi gminnej
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rysunku planu
b) powierzchnia dzia³ki: nie mniej ni¿ 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dachy o nachyleniu zbli¿onym
do 45o, dwuspadowe.
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 20% terenu dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy 10 m, poziom posadowienia do 0,50 m
od poziomu terenu.
f) linia zabudowy: 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej i 6,0 od drogi dojazdowej i gminnej. Min.
5,0 m od linii energetycznej 15 KV
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami podanymi przez
w³aciwy Zak³ad Energetyczny
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11.
12.
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e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo
wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZK) jak na rys. planu
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
nie ustala siê
§3

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
gminy Sierakowice (za³¹czniki graficzne nr 1-4).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dla
planu nr 4 w wysokoci: 30%, dla pozosta³ych w wysokoci 10%.
§5
1. Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Tuchlino, Kamienicy Królewskiej, Sierakowic, Puzdrowa, obejmuj¹cy obszar wymieniony w
§1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/
42/90 Gminnej Rady Narodowej w Sierakowicach z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16 poz. 131 z
1990 r. z pón. zm.), który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszych planów (za³¹czniki graficzne nr 1-5).
§6
1. 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 Sierakowice,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
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Gdañsk, 28 sierpnia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/3060-A/12/2002/I/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042, i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 54, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 maja 2002 r.
Przedsiêbiorstwa INSTAL S.A.
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 190535162
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 4,28%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 4,09%
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 31
padziernika 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesjê w zakresie wytwarzania ciep³a Nr WCC/
1004/3060/W/3/2001/BK z dnia 30 sierpnia 2001 r. oraz w
zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/995/3060/
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W/3/2000/BK z dnia 30 sierpnia 2000 r., w dniu 21 maja
2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Wzrost cen
i stawek op³at wynika g³ównie ze zwiêkszonego zakresu
remontów oraz wzrostu kosztów zakupu paliwa.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 padziernika
2003 r., tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê
potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen,
z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygo-
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dniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo INSTAL S.A.
ul. Budowlanych 42
80-298 Gdañsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/3060-A/12/2002/I/SA
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
Spis treci
Czêæ I
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
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Czêæ I
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie okrelenia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042
oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042,
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach, lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Przedsiêbiorstwo INSTAL S.A. w Gdañsku, zwane dalej INSTAL,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiektach,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci

i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego, okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
Z  opomiarowane ród³o ciep³a, zlokalizowane w Gdyni przy ul. Korczaka 1, w którym ciep³o pochodzi
z przetworzenia gazu ziemnego wysokometanowego.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
INSTAL prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z
zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/1004/3060/W/3/2001/
BK z dnia 30 sierpnia 2001 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/995/3060/
W/3/2001/BK z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
K1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle
ciep³a Z, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez INSTAL
oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i
przez nich eksploatowane.
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Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny ciep³a

Grupa
odbiorców
ciep³a

Ceny
w ujêciu

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Cena ciep³a
[z³/GJ]

86 418,60

rata
miesiêczna
7 201,55

Cena
nonika ciep³a
3
[z³/m ]

28,74

19,73

105 430,69

8 785,89

35,06

24,07

roczna
netto
K.1

brutto

*

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
4.2.Bazowe stawki op³at za us³ugi przesy³owe

Grupa
odbiorców
ciep³a

Stawki op³at
w ujêciu

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]
roczna

K.1

netto
*
brutto

6 987,50
8 524,75

rata
miesiêczna
582,29
710,39

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
2,32
2,83

Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna
336,60
410,65

rata
miesiêczna
28,05
34,22

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia nowego odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych
norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego,
okrelonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994
roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr
119, poz. 773 ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest
koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych,
niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony
w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem,
¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa wy¿ej.
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez INSTAL standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor ds. Technicznych
Cz³onek Zarz¹du
A. Sobolew

Dyrektor Naczelny
Prezes Zarz¹du
A. Sobierajski
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Gdañsk, 30 sierpnia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1352-A/10/2002/I/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr
154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984 i Nr 129, poz. 1102) oraz w zwi¹zku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 19 czerwca 2002 r.
Gminy Przechlewo prowadz¹cej
dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 005332296
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (14,08%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (13,91%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 padziernika 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/897/1352/W/3/2000/RW
z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienion¹ decyzj¹
Nr WCC/897A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18 lutego
2002 r.,

 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/927/1352/W/
3/2000/RW z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienion¹
decyzj¹ Nr PCC/927A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18
lutego 2002 r.,
w dniu 26 czerwca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c
okres stosowania taryfy do dnia 31 padziernika 2003 r.,
tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygo-
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dniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Gmina Przechlewo
na rêce Pana Zbigniewa Ciesielskiego
Dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej
ul. Cz³uchowska 26
77-320 Przechlewo
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
GMINA PRZECHLEWO
ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PRZECHLEWIE
UL. CZ£UCHOWSKA 26
77-320 PRZECHLEWO
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Nr OGD-820/1352-A/10/2002/I/DJ
SPIS TRECI
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CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113
poz. 984 i Nr 129, poz. 1102),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Gmina Przechlewo prowadz¹ca dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, zwany dalej ZGK Przechlewo,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych
za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a
lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w
obiekcie,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
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 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

2. U¿yty w taryfie skrót oznacza:
KS  ród³o ciep³a, w którym ciep³o pochodzi z przetworzenia paliwa sta³ego (s³oma), zlokalizowane na
osiedlu im. Bronis³awa Jukowa w Przechlewie.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZGK Przechlewo prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/897/1352/W/3/2000/RW
z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienionej decyzj¹
Nr WCC/897A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18 lutego
2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/927/1352/W/
3/2000/RW z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienionej
decyzj¹ Nr PCC/927A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18
lutego 2002 r.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa P-1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a KS, dostarczane jest do obiektów na potrzeby c.o. i c.w.u. poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZGK Przechlewo i przez niego
eksploatowane.
Grupa P-2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a KS, dostarczane jest do obiektów na potrzeby c.o. poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZGK Przechlewo i przez niego eksploatowane.

CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at.
 w ujêciu netto:

Grupa
odbior
ców

Cena
ciep³a

Cena
nonika
ciep³a

z³/ MW
z³/GJ

P-1
P-2

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

16,86
16,86

roczna
73 317,60
73 317,60

rata
miesiêczna
6 109,80
6 109,80

3

z³/m

4,57
4,57

Stawka op³aty
abonamentowej
z³/punkt pomiarowy
rata
roczna
miesiêczna
123,96
10,33
123,96
10,33

Stawka op³at
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

z³/MW
rata
miesiêczna
1 192,13
1 317,92

roczna
14 305,56
15 815,04

z³/GJ
3,76
2,27

 w ujêciu brutto*.

Cena
ciep³a
Grupa
odbior
ców

z³/GJ

P-1
P-2

20,57
20,57

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

Cena
nonika
ciep³a

z³/ MW
roczna
89 447,47
89 447,47

rata
miesiêczna
7 453,96
7 453,96

 uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.

3

z³/m

5,57
5,57

Stawka op³aty
abonamentowej
z³/punkt pomiarowy
rata
roczna
miesiêczna
151,23
12,60
151,23
12,60

Stawka op³at
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

z³/MW
roczna
17 452,78
19 294,35

rata
miesiêczna
1 454,39
1 607,86

z³/GJ
4,59
2,77
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W przypadku gdy odbiorca udostêpnia ZGK Przechlewo pomieszczenia wêz³a cieplnego na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, stawki op³at za us³ugi przesy³owe dla tego odbiorcy wylicza siê wed³ug nastêpuj¹cych
wzorów:
Ospw = B (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw)
: Ngppw
Ozpw = (1  B) (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw)
: Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a uwzglêdniaj¹ca
op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego
[z³/MW],
Ozpw  stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorcy zasilanego z danego wêz³a uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/GJ],
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, którego wartoæ
wynosi 0,3,
Os  podana w taryfie stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/MW],
Ngppw  zamówiona moc cieplna przez odbiorcê, który udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [MW],
Oz  podana w taryfie stawka op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/GJ],
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego odbiorcy, który udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [GJ],
Kpw  koszty ponoszone przez ZGK Przechlewo z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej
umowie [z³].
2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki op³at
za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu
inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U z
1998 r. Nr 119, poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych
w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6
ustawy.
2.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie bêdzie koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia
okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony
przy zastosowaniu norm i cen o których mowa w
pkt 2.1.
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CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZGK Przechlewo standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
Z. Ciesielski

1441
ROZPORZ¥DZENIE Nr 9/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 wrzenia 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)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1) Uznaje siê nastêpuj¹cy obszar za okr¹g wystepowania
wcieklizny i zagro¿ony wcieklizn¹:
 wydzielona czêæ Sopotu ograniczona  od strony
morza ulic¹ Parkow¹, od strony Oliwy  ulic¹ Ksi¹¿¹t Pomorskich, od strony kolejki elektrycznej  ulic¹ Sobieskiego, od strony Monte Cassino  ulic¹ Pu³askiego.
§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 przypadku wyst¹pienia wcieklizny u zwierz¹t najbli¿szy inspektorat
weterynarii, lecznicê dla zwierz¹t, urz¹d miasta,
3) przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienio-
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nych w § 1 celem wyszukania zwierzyny pad³ej wskutek wcieklizny,
4) niezw³oczne zg³aszanie do badania s³u¿bie weterynaryjnej zwierz¹t 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) otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pad³ych.
§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.
§4
Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gdyni 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.

1442
ZARZ¥DZENIE Nr 136/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie ustalenia okresów zakoñczenia zbioru dla
celów dochodzenia odszkodowañ za szkody ³owieckie.
Na podstawie art. 48 pkt 2 Ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r  Prawo ³owieckie (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 372)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê okresy zbioru rolin uprawnych na terenie
województwa pomorskiego dla celów dochodzenia odszkodowañ za szkody ³owieckie zgodnie z za³¹cznikiem
stanowi¹cym integraln¹ czêæ zarz¹dzenia.
§2
Traci moc Zarz¹dzenie Nr 160/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia
ostatecznych terminów zakoñczenia zbioru poszczególnych rolin uprawnych.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski

§7
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 136/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
Szacunkowe terminy zbioru poszczególnych rolin uprawnych
Lp.

Data zbioru

Ostateczna data zbioru

1.

Rzepak ozimy

Rolina

15.07.- 10.08

24.08

2.

Rzepak jary

20.08.- 15.09

29.09

3.

Jêczmieñ ozimy

15.07.- 25.08

09.10

4.

Jêczmieñ jary

30.07 - 31.08

14.09

5.

Pszenica ozima

15.08. - 31.08

14.09

6.

Pszenica jara

10.08. - 31.08

14.09

7.

¯yto

25.07.- 31.08

14.09

8.

Pszen¿yto ozime

30.07. - 31.08

14.09

9.

Pszen¿yto jare

20.08. - 01.09

15.09

10.

Owies

10.08. - 31.08

14.09

11.

Mieszanka zbo¿owa

15.08. - 31.08

14.09

Poz. 1442, 1443, 1444, 1445
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12.

Gryka

15.09. - 05.10

24.09

13.

Kukurydza na zielonkê

10.09. - 20.10

03.11

14.

Kukurydza na ziarno

15.09. - 20.10

03.11

15.

Ziemniaki

28.09. -31.10

14.11

16.

Buraki cukrowe

25.09. - 30.11

14.12

17.

Buraki pastewne

15.09. - 15.11

29.11

18.

Groch

20.07. - 25.08

09.09

19.

Peluszka

20.07. – 28.08

12.09

20.

Bobik

30.08. – 20.10

03.11

21.

£ubin

10.08. - 30. 09

14.10

1443

§2

ZARZ¥DZENIE Nr 140/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 wrzenia 2002 r.

1. Granicê kotwicowiska od strony morza stanowi ³uk ko³a
o promieniu 1 Mm zatoczony z g³owicy falochronu
portu W³adys³awowo.
Od strony l¹du granicê stanowi linia przechodz¹ca
przez punkty o wspó³rzêdnych w uk³adzie WGS 84:
szerokoæ
d³ugoæ
geograficzna pó³nocna
geograficzna wschodnia
1) 54° 48'34'' N
018° 24'14,5''E
2) 54° 47'52,5'' N
018°25' 55'' E
3) 54° 48'30 N
018°26'38,5'' E
2. Najmniejsza g³êbokoæ 6,0 m znajduje siê przy po³udniowo-zachodniej krawêdzi kotwicowiska.

w sprawie zaliczenia niektórych gmin województwa pomorskiego do innych okrêgów podatkowych.
Na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1

§3

Zalicza siê gminê Osiek do II okrêgu podatkowego,
gminy Osieczna, Stara Kiszewa, Brusy i Czersk  do III
okrêgu podatkowego oraz gminy Rzeczenica i Konarzyny  do IV okrêgu podatkowego dla potrzeb podatku rolnego.

Traci moc zarz¹dzenie Nr 5 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie utworzenia kotwicowiska portu W³adys³awowo (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 15 poz. 71, Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 4, poz. 38).

§2

§4

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.

Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1444
ZARZ¥DZENIE Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 16 wrzenia 2002 r.
w sprawie utworzenia kotwicowiska portu W³adys³awowo.
Na podstawie art. 47 i art. 42 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 i 12
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.
Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7,
poz. 31, Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r.
Nr 11, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441,
Nr 138, poz. 1546) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê na podejciu do portu W³adys³awowo
kotwicowisko.

Dyrektor
I. Jagniszczak

1445
UCHWA£A Nr XLI/403/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. P³k. D¹bka i Poprzecznej.
Na podstawie art. 7, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada Miejska w Redzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. P³k. D¹bka i Poprzecznej.
2. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88
Miejskiej Rady Narodowej w Redzie z dnia 31 maja
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 105 z dnia 15
lipca 1988 r. pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 MN/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej,
 UH  tereny zabudowy us³ug handlu,
 KW  projektowane drogi wewnêtrzne osiedlowe,
 DW  droga zbiorcza ul. P³k. D¹bka,
 DW 1  droga osiedlowa ul. Poprzeczna.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
m. Reda  rejon ul. P³k. D¹bka i Poprzecznej
1. Po³o¿enie terenu.
Nr dz: nr 287/3, 287/4, 287/8÷14, 287/16÷17, cz. 286/
5 i cz. 296/3.
Powierzchnia: 1,2 ha.
W³asnoæ: prywatna.
2. Funkcja.
 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej,
 UH  tereny zabudowy us³ug handlu,
 KW  projektowana droga wewn¹trz osiedlowa,
 DW  droga zbiorcza ul. P³k. D¹bka,
 DW1  droga osiedlowa ul. Poprzeczna.
3. Warunki urbanistyczne.
Istniej¹ca zabudowa  do adaptacji i rozbudowy.
Projektowany podzia³ terenu  min. powierzchnia dzia³ki
500 m2.
Projektowana zabudowa  budynki zabudowy mieszkaniowej, budynki mieszkaniowo us³ugowe z obiektami towarzysz¹cymi w obrêbie terenu oznaczonego
symbolem MN i MN/U oraz pawilon us³ugowo  handlowy na terenie oznaczonym symbolem UH.
Iloæ kondygnacji: jedna plus poddasze u¿ytkowe dla
zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej.
Pow. zabudowy dzia³ki  25%.
Kalenica  nie okrela siê.
K¹t nachylenia dachu  od 30o do 50o, kolor dachówki
czerwony.
Maks. wysokoæ zabudowy  8 m od poziomu piwnic
terenu do kalenicy dla zabudowy jednorodzinnej i us³u-

gowej oraz 6 m od poziomu terenu dla us³ugowej 
pawilonu.
Linia zabudowy  6 m od granicy dzia³ki  drogi.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury.
Komunikacja  dojazd do nowo projektowanych dzia³ek od ulicy Wybickiego, droga wewn¹trz osiedlowa
projektowana KW szerokoci w liniach regulacyjnych
8 m.
Woda  z wodoci¹gu miejskiego.
cieki  do oczyszczalni cieków.
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe, gazowe lub
elektryczne.
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN.
Utylizacja odpadów sta³ych  wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi:
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 zachowaæ wartociowe drzewa wzd³u¿ ul. P³k. D¹bka.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 20%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Redy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Redy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. . 29, ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Redy granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88 Miejskiej Rady Narodowej
w Redzie z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15,
poz. 105 z dnia 15 lipca 1988 r. pón. zm.) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i pkt 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

 3113 

Poz. 1446

1446
UCHWA£A Nr XLI/404/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Lenej.
Na podstawie art. 7, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada Miejska w Redzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Lenej,
dot. dzia³ek nr 741/4÷8, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 745/
9÷11, 746/1, 746/14÷15, czêæ dz. nr 745/5, cz. 746/5,
cz. 746/9, cz. 719/11 i cz. 746/18.
2. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88
Mieskiej Rady Narodowej w Redzie z dnia 31 maja
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd Nr 15 poz. 105 z dnia 15 lipca
1988 r. pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 1MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poszerzenie dzia³ek przylegaj¹cej do granic opracowania,
 MW  tereny zabudowy wielorodzinnej,
 MN/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej,
 U  tereny zabudowy us³ugowej,
 DW  projektowane drogi wewnêtrzne osiedlowe,
 1KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej,
 Kwo  ci¹g pieszo  jezdny (istniej¹cy i projektowany),
 Ls  istniej¹ce tereny lene,
 ZI  tereny zieleni izolacyjnej,
 1ZI  tereny zieleni izolacyjnej proponowane poszerzenie istniej¹cych dzia³ek przylegaj¹cych.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

m. Reda rejon ul. Lenej
1. Po³o¿enie terenu.
Nr dzia³ek: 741/4÷8, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 745/
9÷11, 746/1, 746/14÷15, czêæ dz. nr 745/5, cz. 746/5,
cz. 746/9, cz. 719/11 i cz. 746/18.
Powierzchnia: 3 ha.
W³asnoæ: prywatna.
2. Funkcja.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poszerzenie dzia³ek przylegaj¹cej do granic opracowania.
MW  tereny zabudowy wielorodzinnej.
MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej (w tym: us³ugi administracji, biura, handel, us³ugi pocztowe i telekomunikacji, us³ugi zdrowia)
lub us³ugowej.
DW  projektowane drogi wewnêtrzne osiedlowe.
1KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej.
KWo  ci¹g pieszo  jezdny (istniej¹cy i projektowany).
Ls  tereny lene istniej¹ce, zakaz wycinki drzew.
ZI  zieleñ izolacyjna.
1ZI  tereny zieleni izolacyjnej proponowane poszerzenie istniej¹cych dzia³ek przylegaj¹cych.
3. Warunki urbanistyczne.
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje.
Projektowany podzia³ terenu  min. powierzchnia dzia³ki
600 m2, maks. 3000 m2.
Projektowana zabudowa  budynki zabudowy mieszkaniowej, budynki mieszkaniowo us³ugowe z obiektami towarzysz¹cymi w obrêbie terenu oznaczonego
symbolem MN i MN/U oraz budynki wielorodzinne w
obrêbie terenu oznaczonego symbolem MW.
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla zabudowy wielorodzinnej trzy kondygnacje plus poddasze u¿ytkowe.
Pow. zabudowy dzia³ki  25%.
Kalenica  prostopad³a do ulicy Lenej.
K¹t nachylenia dachu  45o, kolor dachówki czerwony.
Maks. wysokoæ zabudowy  9 m od poziomu piwnic
terenu do kalenicy dla zabudowy jednorodzinnej oraz
12 m od poziomu terenu dla zabudowy wielorodzinnej.
Linia zabudowy  6 m od granicy dzia³ki  drogi.
Zaleca siê: ograniczyæ niwelacjê terenu do minimum.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury.
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek, od
ulicy Lenej.
DW  drogi wewnêtrzne osiedlowe szerokoci w liniach
regulacyjnych 6 m i 10 m.
1KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej ulicy Lenej.
KWo  ci¹g pieszo-jezdny (istniej¹cy i projektowany 
o szerokoci min. 5 m w liniach regulacyjnych).
Woda  z wodoci¹gu miejskiego.
cieki  do oczyszczalni cieków.
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe, gazowe lub
elektryczne.
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN.
Utylizacja odpadów sta³ych  wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi:
miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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w obrêbie terenu oznaczonego symbolem MW przewidzieæ parking ogólnodostêpny dla mieszkañców.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 zachowaæ strefê od lasu szerokoci 30 m woln¹ od
zabudowy oraz ochrona konfiguracji terenu,
 zachowaæ wartociowe drzewa po wykonaniu inwentaryzacji i wprowadza siê wykonanie studium
krajobrazowego i zaopiniowania przez TPK,
 z uwagi na po³o¿enie w GZWP 110 wyklucza siê lokalizacjê rzemios³a i us³ug mog¹cych spowodowaæ
zanieczyszczenie gleby i wód.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym  dla terenów okrelonych symbolami MN i MN/U w wysokoci 20%.

3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Redy granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/117/88 Miejskiej Rady Narodowej
w Redzie z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15,
poz. 105 z dnia 15 lipca 1988 r. z pón. zm.) we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.

§5

§7

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

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 19,03 z³

