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UCHWA£A Nr XLII/303/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Cz³uchów na lata 20022006.
Na podstawieart. 4 ust. 1 art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a okrela:
1) program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2002-2006, który zawiera:
a) prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych
latach z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e;
b) analizê potrzeb remontowych i modernizacjê wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali;
c) planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach;
d) zasady polityki czynszowej;
e) sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami stanowi¹cymi mieszkaniowy zasób gminy;
f) wysokoæ wydatków na remonty i modernizacjê
lokali;
g) ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej.
§2
Mieszkaniowy zasób Gminy Cz³uchów sk³ada siê z 43
budynków mieszkalnych i 11 budynków niemieszkalnych,
w których znajduje siê 205 lokali mieszkalnych i 19 lokali
socjalnych oraz 27 lokali u¿ytkowych. W 86 budynkach
tworz¹cych wspólnoty mieszkaniowe Gmina jest w³acicielem 536 lokali mieszkalnych i 12 lokali socjalnych.
Do roku 2006 przewiduje siê pomniejszenie zasobu
mieszkaniowego Gminy poprzez:
1) wyburzenie 4-ch budynków mieszkalnych, z uwagi
na ich z³y stan techniczny zagra¿aj¹cy ¿yciu i zdrowiu zamieszkuj¹cych w nich lokatorów, które usytuowane s¹ przy:
 ul. Królewskiej nr 26,
 ul. Zamkowej nr 11,
 ul. Mickiewicza nr 7,
 ul. Mickiewicza nr 8,
2) wyburzenie 2-ch budynków mieszkalnych po³o¿onych przy ul. Wojska Polskiego nr 43 i ul. Wojska
Polskiego nr 45 pod potrzeby zadania inwestycyjnego pn. MA£A OBWODNICA,
3) wyburzenie 1-go budynku mieszkalnego po³o¿onego przy ul. Zamkowej nr 13 pod potrzeby rozbudowy wêz³a komunikacyjnego: skrzy¿owanie dróg krajowych nr 22 i nr 25.
Do 2006 r. przewiduje siê sprzeda¿ 150 lokali mieszkalnych ich najemcom na w³asnoæ tj. rocznie oko³o 4% ogólnego zasobu mieszkaniowego. W latach
2002-2006 w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej
przeznacza siê do sprzeda¿y 50 dzia³ek budowlanych
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po³o¿onych w Cz³uchowie os. Wschód oraz ul. Kociuszki o ogólnej powierzchni oko³o 6 ha, z przeznaczeniem
pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.
§3
1. W zwi¹zku z pogarszaj¹cym siê stanem technicznym
znacznej iloci budynków mieszkalnych, nale¿y przeprowadziæ remonty bie¿¹ce i remonty kapitalne w latach:
 2002 r.:
ul. S³owackiego nr 21 (barak)  w³asnoæ Gminy
docieplenie dachu poprzez pokrycie styropap¹ naprawa kominów, wymiana lub naprawa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
koszt zadania: 48.200,- z³
ul. S³owackiego nr 24 A (barak)  w³asnoæ Gminy
docieplenie dachu poprzez pokrycie styropap¹, wymiana lub naprawa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
koszt zadania: 51.000,- z³
ul. S³owackiego nr 24 A (barak)  w³asnoæ Gminy
pobudowanie 12-tu budynków gospodarczych
koszt zadania: 70.000,- z³
ul. Sobieskiego nr 1  ul. Szczeciñska nr 14  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia papowego dachu, przemurowanie
czêci kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 12.800,- z³
ul. Traugutta nr 4  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominów,
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 17.500,- z³
ul. Królewska nr 18  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominów,
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 3.500,- z³
 2003 r.:
ul. Kusociñskiego nr 3  w³asnoæ Gminy
dokoñczenie wymiany pokrycia czêci dachu, przemurowanie g³ówek kominowych, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
koszt zadania: 63.000,- z³
ul. Wojska Polskiego 29  wspólnota mieszkaniowa
dokoñczenie wymiany pokrycia dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i
rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 15.000,- z³
ul. Wejhera nr 3  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia papowego dachu, przemurowanie
czêci kominów, czêciowa wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³
Gminy
koszt zadania: 3.500,- z³
ul. Chrobrego
rozpoczêcie budowy 32  rodzinnego budynku mieszkalnego
koszt zadania: 1.000.000,- z³
 2004 r.:
ul. Chrobrego
zakoñczenie budowy 32  rodzinnego budynku mieszkalnego
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koszt zadania: 2.000.000,- z³
ul. Wojska Polskiego 33  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 12.000,- z³
ul. Szczeciñska nr 34  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 13.500,- z³
ul. Wojska Polskiego 42  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 11.000,- z³
ul. Królewska nr 10  wspólnota mieszkaniowa
wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 6.000,- z³
 2005 r.:
ul. S³owackiego nr 16  w³asnoæ Gminy
wymiana pokrycia dachowego, naprawa wiêby dachowej, wymiana facjat, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
koszt zadania: 160.000,- z³
 2006 r.:
ul. Felczaka nr 1  w³asnoæ Gminy
wymiana pokrycia dachowego, naprawa wiêby dachowej, wymiana facjat, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
koszt zadania: 110.000,- z³
ul. Janta Lipiñskiego 1  wspólnota mieszkaniowa,
naprawa i przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 2.000,- z³
2. W latach 2002  2006 celem podniesienia standardu
mieszkañ planuje siê zmianê sposobu ogrzewania tj., z
piecowego na centralne ogrzewanie, w nastêpuj¹cych
budynkach:
ul. Królewska nr 4  wspólnota mieszkaniowa
przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 16.000,- z³
ul. Szczeciñska nr 22  wspólnota mieszkaniowa
przypadaj¹cy na udzia³ Gminy
koszt zadania: 46.000,- z³
§4
Budynkami stanowi¹cymi w³asnoæ Gminy Cz³uchów
bêdzie zarz¹dzaæ wy³oniony w drodze przetargu zarz¹dca, z którym zostanie zawarta stosowna umowa o sprawowanie zarz¹du.
ród³ami finansowania gospodarki mieszkaniowej
bêd¹ wp³ywy z czynszów najmu lokali mieszkalnych, lokali u¿ytkowych oraz rodki uzyskane ze sprzeda¿y tych
lokali, a tak¿e rodki finansowe zaplanowane w bud¿ecie
Gminy na poszczególne lata.
§5
Zarz¹d Gminy ka¿dego roku bêdzie ustala³ stawki czynszu za 1 mkw powierzchni u¿ytkowej lokali z uwzglêdnieniem redniorocznego wzrostu towarów i us³ug oraz czyn-

ników obni¿aj¹cych ich wartoæ u¿ytkow¹, gdy w lokalach wystêpuje brak:
a) wody o 10%,
b) centralnego ogrzewania o 5%,
c) ³azienki o 5%,
d) wc o 10%
oraz
usytuowanych na poddaszu, suterenie, posiadaj¹cych
mur pruski, o 5%.
Podwy¿szanie stawki bazowej czynszu nastêpowaæ bêdzie raz w roku, zgodnie z wymogami okrelonymi w
art. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
§6
1. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu, o których mowa
w § 5 niniejszej uchwa³y, nie dotycz¹ stawki czynszu za
lokale socjalne.
2. Stawka czynszu za lokal socjalny bêdzie równa 50%
stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w zasobie mieszkaniowym Gminy.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdoeym
Wojewodztwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1626
UCHWA£A Nr XXXIV/249/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bar³omino,
dzia³ka nr 19/3, w gminie Luzino.
Na podstawieart. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.),
Rada Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zbudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania te-
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renów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-35°
lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  800 m2,
 minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD1 i od istniej¹cej drogi powiatowej
nr 10226.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr
10226 (szer. poszerzenia 10 m od osi jezdni).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Luzinie, do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza siê stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki odprowadzane do zbiorników musz¹
odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, cieki wywo¿one bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w Luzinie, wymagane jest udokumentowanie
wywozu cieków ze zbiorników,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przysz³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej nr 10226 za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia 10 listopada 1994 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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UCHWA£A Nr XXXIV/250/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo,
dzia³ka nr 127/7 (czêæ), w gminie Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.),
Rada Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-35°
lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  800 m2,
 minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD2 i od istniej¹cej drogi lokalnej,
 10 m od KD1.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr
10224 (szer. poszerzenia 10 m od osi jezdni):
 w razie wyciêcia istniej¹cych drzew uzupe³niæ nowymi nasadzeniami (5 nowych drzew/1 wyciête).
KD2  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 3 m).

KD3  projektowany wewnêtrzny dojazd o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Luzinie, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹ odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, do
czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przysz³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej oraz z istniej¹cej
drogi lokalnej za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej i projektowanego wewnêtrznego
dojazdu.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej,
8) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej,
9) projektowany wewnêtrzny dojazd.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia 10 listopada 1994 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1628
UCHWA£A Nr XXXIV/252/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo,
dzia³ki nr 115/9, 115/20 (czêæ), 115/21, 115/22, 115/23,
115/24, 115/25, 115/26, w gminie Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.),
Rada Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budyn-
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ków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-35°
lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  800 m2,
 minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD1 i od istniej¹cej drogi gminnej nr
1018011,
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN,
 15 m od krawêdzi lasu,
 20 m od istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia Dn 200,
 20 m od granicy opracowania planu, jak na rys.
planu.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 2 m).
KD2  projektowane wewnêtrzne dojazdy o szer. 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Luzinie, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹ odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, do
czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przysz³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej nr 1018011 za porednictwem istniej¹cej drogi lokalnej, projektowanych dróg wewnêtrznych i projektowanych wewnêtrznych dojazdów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1628, 1629

 3664 

§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia 10 listopada 1994 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1629
UCHWA£A Nr XLIII487/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 141/2 oraz dzia³ek nr 141/4 i 141/5 po³o¿onych we wsi Szymbark w gminie Stê¿yca.

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, oraz symbolem strefy uci¹¿liwoci od dawnego SKR
 u obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 141/2 o pow. ok. 2.3 ha
oraz dzia³ki nr 141/4 i 141/5 o ³¹cznej pow. ok. 0.35 ha
przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  13 dzia³ek o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 1000 m2 ka¿da.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty budynków 1.5
kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dachy dwuspadowe o k¹cie
nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,9 m
powy¿ej poziomu terenu.. Przy budowie fundamentów
zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynki
mieszkalne winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek gospodarczy, gara¿. Budynki
usytuowane kalenic¹ równolegle do projektowanej
drogi dojazdowej KD zgodnie z ustalon¹ lini¹ zabudowy, wyznaczon¹ w celu wytworzenia wnêtrza urbanistycznego. Linie zabudowy ustalone jak na rysunku planu: 6,0 m od projektowanej drogi dojazdowej KD, nieprzekraczalne linie zabudowy 4,0 m od granic dzia³ki,
7,0 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii energetycznej 15 kV. Dopuszcza siê przebudowê lub skablowanie napowietrznej linii 15 kV usytuowanej we
wschodniej czêci dzia³ki.
MN 2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  3 dzia³ki o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 1000 m2.

Poz. 1629, 1630
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Ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rys.
planu 6,0 m od projektowanej drogi KD. Ustala siê lokalizacjê zabudowy przy pó³nocnej granicy dzia³ek. Pozosta³e ustalenia jak dla MN 1.
ZN  przeznacza siê zieleñ nisk¹ urz¹dzona zlokalizowan¹ w otoczeniu projektowanej drogi dojazdowej KD
w celu wykszta³cenia placu. Kszta³t i wielkoæ terenu
zgodne z rysunkiem planu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi wiejskiej o numerze ewidencyjnym gruntu 142/1.
KD  przeznacza siê projektowan¹ drogê dojazdow¹
do projektowanego zespo³u zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rys. planu 6.0 m, 10.0 m, 12.0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ki nr 141/2; 141/4 i 141/5 zosta³y w³¹czone w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego gdzie obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 141/2 we
wsi Szymbark w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie podzia³u wewnêtrznego,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) linie zabudowy ustalone,
e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
f) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
g) tereny zieleni niskiej urz¹dzonej ZN.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

1630
UCHWA£A Nr XLIII/488/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
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nr 75/2 oraz czêci dzia³ki nr 75/5 po³o¿onych we wsi
Borucino w gminie Stê¿yca.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzesnia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 75/2 o pow. ok. 0,1 ha oraz
czêæ dzia³ki nr 75/5 o pow. ok. 0,31 ha przeznacza siê
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  1 dzia³ka o powierzchni jak na
rys. planu. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25%
pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na
zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od
poziomu terenu do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o  50o.
Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,9 m
powy¿ej poziomu terenu.. Przy budowie fundamentów
zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek
mieszkalny winien byæ utrzymany w stylu i tradycji regionalnej. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 78/1.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym gruntu 67/1 relacji Borucino  £¹czyno, 6,0 m od
drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 78/1 relacji
Borucino  kamienio³omy, 4,0 m od po³udniowej granicy dzia³ki.
MN 2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  3 dzia³ki o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 1000 m2.
Budynki ustawione kalenic¹ równolegle do drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 78/1. Linie zabudowy jak na rys. planu: 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym gruntu 67/1

relacji Borucino  £¹czyno, 6,0 m od drogi o numerze
ewidencyjnym gruntu 78/1 relacji Borucino  kamienio³omy, 4.0 m od wschodniej i pó³nocnej granicy dzia³ki, 2,0 m od kabla telefonicznego.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 78/1 i relacji j/w.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 75/5 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej
zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³kach nr 75/2
i 75/5 we wsi Borucino w gminie Stê¿yca w skali 1: 500.

 3667 

Poz. 1630, 1631

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ dzia³ki nr 425/6 przy ulicy Lenej we wsi Rzeczenica, zwany dalej planem.

§3

Plan obejmuje dzia³kê nr 425/6 po³o¿on¹ w po³udniowo  wschodniej czêci wsi Rzeczenica, po po³udniowo
 wschodniej stronie ulicy Lenej.

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

1631
UCHWA£A Nr XXXIII/224/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ dzia³ki nr 425/6 przy
ulicy Lenej we wsi Rzeczenica.
Na podstawieart. 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) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2

§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M, UP;
2) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu literami KL.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych przylegaj¹cych dróg.
§5
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M, UP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê w
zale¿noci od potrzeb:
1) rozbudowê, przebudowê, modernizacjê, remonty
lub zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cego budynku na zgodny z przeznaczeniem terenu z mo¿liwoci¹ wprowadzenia do niego funkcji mieszkaniowej (w tym pensjonatowej);
2) realizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej (w tym
pensjonatowej), us³ugowej (w tym handlowej, gastronomicznej itp.) lub produkcyjnej (w tym rzemielniczej) wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu;
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3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do innych
budynków  tworz¹cych z nimi jednolite bry³y architektoniczne, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy wykrelonej na rysunku planu;
4) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej (w tym pensjonatowej)
i us³ugowej (w tym handlowej gastronomicznej itp.) w
jednym obiekcie;
5) dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹, gastronomiczn¹ itp.) i produkcyjn¹ (w tym rzemielnicz¹) spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 3 lub realizacjê na prawie
ca³ym terenie wy³¹cznie funkcji mieszkaniowej (ewentualnie pensjonatowej) z uwzglêdnieniem nakazu wymienionego w ust. 4 pkt 1;
6) wydzielenie w zachodniej czêci terenu wy³¹cznie jednej dzia³ki o powierzchni min. 2000 m2 pod zabudowê
mieszkaniow¹, przylegaj¹c¹ frontem do ulicy Lenej.
3. Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa, gastronomiczna itp.) i produkcyjna (w tym rzemielnicza) prowadzona na terenie, o którym mowa w ust. 1, musi spe³niaæ
wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce
w³asnej inwestora  pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) przeznaczyæ min. 280 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków oraz min. 1600 m2 powierzchni terenu na
komercyjn¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹, gastronomiczn¹ itp.) i produkcyjn¹ (w tym rzemielnicz¹);
2) uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê;
3) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
4) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub
gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1
miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowo w
iloci niezbêdnej dla danego profilu us³ugi lub produkcji;
5) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub
utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
6) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do odbiornika lub do gruntu w granicach dzia³ki;
7) podczyszczaæ wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych
przed odprowadzeniem do odbiornika w sposób
zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
8) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni terenu
ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
9) obj¹æ ochron¹ istniej¹c¹ wartociow¹ zieleñ wysok¹;
10) wprowadziæ pas izolacyjny drzew i krzewów wo-

kó³ granic terenu oraz zastosowaæ zieleñ izolacyjn¹ i
ozdobn¹ wokó³ obiektów.
5. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków  maks. II kondygnacje + poddasze u¿ytkowe lub maks. 12,0 m dla du¿ego obiektu z dachem p³askim;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów maks.
1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu po³aci 50° lub wielospadowe o nachyleniu po³aci j.w. 
w uzasadnionych przypadkach, na du¿ych obiektach
us³ugowych lub produkcyjnych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów p³askich;
5) zaleca siê stosowanie tradycyjnych miejscowych
materia³ów budowlanych i wykoñczeniowych oraz
istniej¹cych regionalnych i miejscowych wzorów
stylistycznych (w szczególnoci w zakresie detalu
architektonicznego).
§7
1. Wyznacza siê teren komunikacji o zmiennej szerokoci
zgodnej z rysunkiem planu, oznaczony na nim literami
KL, przeznaczony docelowo dla realizacji celów publicznych  na poszerzenie przylegaj¹cej drogi lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§8
Grunty rolne objête granic¹ uchwalenia planu przeznacza siê na cele nierolnicze.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§9
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej
3. Pobór energii elektrycznej z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej n.n. na warunkach przy³¹czenia do sieci okrelonych przez gestora sieci  dla zasilania w energiê
elektryczn¹ projektowanych obiektów inwestor musi
wyst¹piæ z wnioskiem do gestora sieci o podanie warunków przy³¹czenia. Urz¹dzenia owietleniowe nale¿y projektowaæ i wykonaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.
4. W projektowanych i modernizowanych obiektach nale¿y przewidzieæ ekologiczne ogrzewanie budynków 
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 10
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego szczegó³owego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Rzeczenica,
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uchwalonego uchwa³¹ Nr 90/88 Rady Narodowej w Rzeczenicy z dnia 28 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 5 z dnia 28 czerwca 1989 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§ 11
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 15%.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1632
UCHWA£A Nr XL/339/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany wysokoci op³at za korzystanie z
Gminnych Przedszkoli Publicznych.
Na podstawieart. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i 41 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ za 1 miesi¹c korzystania z przedszkola w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach
 135,30,
2. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach
 154,30:
a) dla dzieci przebywaj¹cych 6 godzin w przedszkolu i korzystaj¹cych z posi³ku  65,40.
§2

Za³¹cznik Nr 1
KALKULACJA
kosztów utrzymania dziecka w Publicznym Przedszkolu
Gminnym Nr 1 w Skarszewach opracowana zgodnie
z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Skarszewach Nr XIX/112/96
z dnia 9 marca 1996 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania op³at za korzystanie z przedszkoli gminnych.
I. Rzeczywiste koszty II kwarta³u 2002 roku, jako podstawa do naliczania odp³atnoci.
II. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt
ca³odzienny
52
Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt ...
godzinny

Iloæ oddzia³ów na pobyt ca³odzienny
3
III. Koszt utrzymania ponad minimum programowe
(podstawy programowe)
(§ 1 uchwa³y XL/232/98)
1. Kwartalne wydatki rzeczowe w § § 4210-4410 (bez
wy¿ywienia i remontów kapitalnych.
Koszt np. ogrzewania, rednia z okresu rocznego)
2.900,z tego:
1.1.1/3 miesiêczne wydatki rzeczowe
967,1.2.9/19 miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe
458,458,- x 12 miesiêcy: 10 miesiêcy =
550,(w okresie wakacyjnym z przedszkoli objêtych
odp³atnoci¹ korzysta mniej ni¿ 10 dzieci, co
stanowi 5% dzieci zapisanych do przedszkola
na pobyt ca³odzienny.
W zwi¹zku z powy¿szym zachodzi koniecznoæ
roz³o¿enia kosztów utrzymania przedszkoli na
10 m-cy)
2. Kwartalne p³ace:
a) kwartalne p³ace nauczycieli § § 4010 i 4040 etaty 6
33.073,b) kwartalne p³ace obs³ugi i administracji:
§ 4010 i 4040 etaty 3,5
12.384,(z wy³¹czeniem p³ac nauczycieli i wonych obs³uguj¹cych klasy 0 realizuj¹cych tylko minimum programowe tzw. 5 godzin dziennie)
c) pochodne funduszu p³ac § 4110,4120,4440
11.820,-

Wysokoæ stawek wyliczono w oparciu o kalkulacje
kosztów wy¿ywienia w przedszkolach, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1-2 do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Skarszewy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie nie wczeniej ni¿ po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.
4.
5.
6.

RAZEM: 57.277,Z tego:
1/3  miesiêczne p³ace z pochodnymi
19.092,9/19 miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum programowe
9.044,Miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum
programowe 9.044,- x 12 m-cy: 10 m-cy
10.853, uzasadnienie jak w pkt III 1.3 kalkulacji
Miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe
550,Miesiêczny koszt utrzymania 1 dziecka ponad minimum programowe (pkt 3 + 4) 11.403,-: liczbê
dzieci 52 =
219,Czêciowa odp³atnoæ za zajêcia opiekuñczo-wychowawcze w czasie przekraczaj¹cym 5 godzin
dziennie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rzeczywisty koszt prowadzenia zajêæ z pkt 5 x 20% =
44,IV. Koszt przygotowania posi³ków (§ 1 uchwa³y XXXI/177/97).
1. Kwartalne p³ace §§ 4010 i 4040:
 kucharka etaty 1
3.854, pomoc kucharki 1
3.644, intendent 0,5
2.505,2. Pochodne funduszu p³ac § 4110,4120 i 4440 2.445,P³ace i pochodne od p³ac pracowników zaanga¿owanych do przygotowania posi³ków
RAZEM: 12.448,Z tego:
3. 1/3  miesiêczny koszt przygotowania posi³ków
4.149,4. Miesiêczny koszt przygotowania posi³ków przypadaj¹cych na 1 dziecko
Pkt 3 4.149,- x 12 m-cy: 10 m-cy =
4.979,52 dzieci =
96,(uzasadnienie podobnie jak w pkt III kalkulacji)
5. Czêciowa odp³atnoæ za przygotowanie posi³ków
pkt 4
96,- x 45% =
43,V. Odp³atnoæ za wy¿ywienie.
100% kosztów surowca zu¿ytego do przyrz¹dzania posi³ków, tj.:
a) stawka ¿ywieniowa 2,30 x 21 dni =
48,30
VI. Odp³atnoæ rodziców za przedszkole
1. Koszt utrzymania ponad minimum programowe
pkt III  6 kalkulacji
44,2. Koszt przygotowania posi³ków
pkt IV  4 kalkulacji
43,RAZEM: 87,3. odp³atnoæ za wy¿ywienie (pkt V kalkulacji)  48,30
Miesiêczna odp³atnoæ rodziców od 01.09.2002 r.
do 28.02.2003 r.
w y n o s i:
135,30
Za³¹cznik Nr 2
KALKULACJA
kosztów utrzymania dziecka w Publicznym Przedszkolu
Gminnym Nr 2 w Skarszewach opracowana zgodnie z
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Skarszewach Nr XIX/112/96 z
dnia 9 marca 1996 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania op³at za korzystanie z przedszkoli gminnych.
I. Rzeczywiste koszty II kwarta³u 2002 roku, jako podstawa do naliczania odp³atnoci.
II. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt ca³odzienny
30
Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt 6
godzinny
21
Iloæ oddzia³ów na pobyt ca³odzienny
2
III. Koszt utrzymania ponad minimum programowe
(podstawy programowe)
(§ 1 uchwa³y XL/232/98)
1. Kwartalne wydatki rzeczowe w § § 4210  4410 (bez
wy¿ywienia i remontów kapitalnych,

Poz. 1632

Koszt np. ogrzewania, rednia z okresu rocznego)
9.893,Z tego:
1.2.1/3 miesiêczne wydatki rzeczowe
3.298,1.3.9/19 miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe
1.562,1.562,- x 12 miesiêcy: 10 miesiêcy =
1.874,(w okresie wakacyjnym z przedszkoli objêtych odp³atnoci¹ korzysta mniej ni¿ 10 dzieci, co stanowi 5% dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt
ca³odzienny.
W zwi¹zku z powy¿szym zachodzi koniecznoæ
roz³o¿enia kosztów utrzymania przedszkoli na 10
m-cy)
2. Kwartalne p³ace:
a) kwartalne p³ace nauczycieli § § 4010 i 4040 etaty 5
25.640,b) kwartalne p³ace obs³ugi i administracji
§ 4010 i 4040 etaty 3
10.231,(z wy³¹czeniem p³ac nauczycieli i wonych obs³uguj¹cych klasy 0 realizuj¹cych tylko minimum programowe tzw. 5 godzin dziennie)
c) pochodne funduszu p³ac § 4110,4120, 4440
9.346,RAZEM: 45.217,Z tego:
1/3  miesiêczne p³ace z pochodnymi15.072,9/19 miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum programowe
7.139,3. Miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum
programowe:
7.139,- x 12 m-cy: 10 m-cy
8.567, uzasadnienie jak w pkt III 1.3 kalkulacji
4. Miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe
1.874,5. Miesiêczny koszt utrzymania 1 dziecka ponad minimum programowe (pkt 3 + 4) 10.441,-: liczbê
dzieci 35 =
298,6. Czêciowa odp³atnoæ za zajêcia opiekuñczo-wychowawcze w czasie przekraczaj¹cym 5 godzin
dziennie
Rzeczywisty koszt prowadzenia zajêæ z pkt 5 x
20% =
60,IV. Koszt przygotowania posi³ków (§ 1 uchwa³y XXXI/177/97)
1. Kwartalne p³ace §§ 4010 i 4040:
 kucharka etaty 1
3.499, pomoc kucharki 1
3.077, intendent 0,5
2.505,2. Pochodne funduszu p³ac § 4110,4120,4440 2.258,P³ace i pochodne od p³ac pracowników zaanga¿owanych do przygotowania posi³ków
RAZEM: 11.339,Z tego:
3. 1/3  miesiêczny koszt przygotowania posi³ków
3.780,4. Miesiêczny koszt przygotowania posi³ków przypadaj¹cych na 1 dziecko
Pkt 3 3.780,- x 12 m-cy: 10 m-cy =
4.536,30 + 14 = 44 dzieci =
103,(uzasadnienie podobnie jak w pkt III kalkulacji)
5. Czêciowa odp³atnoæ za przygotowanie posi³ków
pkt 4
103,- x 45% =
46,-
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V. Odp³atnoæ za wy¿ywienie.
100% kosztów surowca zu¿ytego do przyrz¹dzania posi³ków, tj.:
a) stawka ¿ywieniowa 2,30 x 21 dni =
48,30
b) stawka ¿ywieniowa 1,40 x 21 dni =
29,40
VI. Odp³atnoæ rodziców za przedszkole.
1. Koszt utrzymania ponad minimum programowe
pkt III  6 kalkulacji
60,2. Koszt przygotowania posi³ków
pkt IV  4 kalkulacji
46,RAZEM: 106,3. odp³atnoæ za wy¿ywienie (pkt V kalkulacji)  48,30
Miesiêczna odp³atnoæ rodziców od 01.09.2000 r. do
28.02.2003 r.
w y n o s i:
154,30
VI.a) odp³atnoæ rodziców za przedszkole  1 h
1) koszt utrzymania dziecka ponad minimum programowe  1 h
13,00
2) koszt przygotowania posi³ku (obiad)
23,00
Razem: 1 + 2
36,00
3) odp³atnoæ za wy¿ywienie (pkt Vb kalkulacji 29,40
miesiêczna odp³atnoæ rodziców od 1.09.2002. do
28.02.2003.
w y n o s i:
65,40

1633
UCHWA£A Nr XL/340/2002 r
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków w gminie i miecie Skarszewy.
Na podstawieart. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1541) uchwala siê
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków w gminie i miecie Skarszewy, opracowany przez Gminne Wodoci¹gi i Kanalizacjê sp. z o.o,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XL/340/2002
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania cieków
w Gminie i Miecie Skarszewy

Objanienia i ustalenia wstêpne
1. Regulamin okrela ogólne warunki i zasady dostêpu
do us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w gminie
Skarszewy.
2. Zadanie w³asne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
wykonuje spó³ka prawa handlowego dzia³aj¹ca pod firm¹ Gminne Wodoci¹gi i Kanalizacja sp. z o. o.
3. Ilekroæ w niniejszym regulaminie jest mowa o ,,ustawie nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
4. Ilekroæ w niniejszym regulaminie jest mowa o ,,normach zu¿ycia wody rozumie siê normy okrelone rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
5. Ilekroæ w niniejszym regulaminie mowa jest o ,,Przedsiêbiorstwie nale¿y przez to rozumieæ spó³kê prawa
handlowego dzia³aj¹ca pod firm¹ Gminne Wodoci¹gi i
Kanalizacja sp. z o. o. z siedzib¹ w Skarszewach.
6. Ilekroæ w niniejszym regulaminie mowa jest o zezwoleniu nale¿y przez to rozumieæ zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków wydane na podstawie art. 16
ust. l ustawy.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin zosta³ opracowany na podstawie
przepisów:
1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 443 z pón. zm.),
3) Statutu Spó³ki.
2. Na podstawie niniejszego regulaminu oraz uchwa³y
Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 maja 2000 r.,
przedsiêbiorstwo dzia³aj¹ce pod firm¹ Gminne Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. wiadczy w gminie Skarszewy us³ugi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odbioru cieków, czyni¹c to w oparciu o maj¹tek w³asny oraz posiadany w dyspozycji
maj¹tek gminy lub innych w³acicieli, przekazany mu
na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. Niniejszy Regulamin okrela zasady dostêpu do us³ug
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przyjête do stosowania w miecie i w gminie Skarszewy.
4. Regulamin okrela w szczególnoci:
1) prawa i obowi¹zki dostawców i odbiorców us³ug
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków w gminie Skarszewy oraz zasady korzystania z tych praw;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) w³aciwe miejscowo warunki wdro¿enia i stosowania
postanowieñ ustawy, szczególnie w zakresie:
1) praktyki wiadczenia us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
2) planowania kosztów eksploatacji (..),
3) projektowania i zatwierdzania taryf na te us³ugi,
3) obowi¹zuj¹ce w gminie Skarszewy:
 zgodne z art. 15 ust. 4 ustawy1 warunki przytaczania
do sieci,
 równoprawne, dla wszystkich odbiorców warunki
dostêpu do us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków,
 jednakowe prawa zainteresowanych do dostêpu do
informacji o mo¿liwociach i warunkach przy³¹czenia do sieci,
 wzajemne prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i odbiorców ich us³ug.
§2
1. Ci¹g³oæ i niezawodnoæ us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzanie cieków na
terenie miasta i gminy Skarszewy zapewnia przedsiêbiorstwo Gminne Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Skarszewach. Przedsiêbiorstwo wykonuje
swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Zarz¹du
Gminy w Skarszewach z dnia 14 sierpnia 2002 roku.
2. Szczegó³owe zasady dostawy wody i odbioru cieków,
w ramach ujêtych tym regulaminem zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków formu³uj¹ umowy, których stron¹ jest odbiorca us³ug zakwalifikowany do okrelonej taryfowej grupy odbiorców oraz przedsiêbiorstwo eksploatuj¹ce
urz¹dzenia wodoci¹gowo  kanalizacyjne.
§3
1. Wszystkim odbiorcom us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków przypisane s¹ odpowiadaj¹ce im taryfowe grupy odbiorców
wyodrêbnione na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi.
2. Taryfy i obowi¹zuj¹ce w ramach nich op³aty i stawki
okrela uchwa³a Rady Miejskiej w Skarszewach.
3. Zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa siê raz w roku na wniosek Przedsiêbiorstwa.
4. Zmiana taryfowych grup odbiorców me mo¿e byæ dokonana w czasie obowi¹zywania przyjêtych taryf.
5. Projekt taryfy przygotowany jest ze szczegó³owoci¹
wymagan¹ przepisami ustawy i postanowieniami jej
przepisów wykonawczych.
6. Projekty taryf uzgodnione przez Zarz¹d Gminy, wraz z
ewentualnym wnioskiem o dokonanie dop³aty na wskazane taryfowe grupy odbiorców us³ug wodoci¹gowych
1
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Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest zobowi¹zane
przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w [tym] regulaminie, oraz istniej¹ techniczne
mo¿liwoci wiadczenia us³ug.

i kanalizacyjnych, przekazywane s¹ Radzie Miejskiej w
Skarszewach z wnioskiem o zatwierdzenie w trybie
uchwa³y.
7. Tak zatwierdzone taryfy, z chwila ich og³oszenia obowi¹zuj¹ przez kolejne 12 miesiêcy i s¹ obowi¹zuj¹ce
zarówno dla odbiorców jak i dla dostawców us³ug.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
§4
Przedsiêbiorstwo eksploatuje obiekty technicznej infrastruktury zapewniaj¹c:
1) ci¹g³¹ i niezawodn¹ sprawnoæ eksploatowanych
urz¹dzeñ, adekwatn¹ do potrzeb zbiorowego zaopatrzenia (...) w gminie i miecie Skarszewy;
2) nale¿yta jakoæ dostarczanej pod odpowiednim cinieniem wody oraz jakoæ oczyszczania odprowadzanych cieków;
3) dochowanie zasad i warunków wprowadzania ograniczeñ dostawy wody do picia w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru  tak jak okrelono to w zezwoleniu;
4) informowanie co 6 miesiêcy Zarz¹du Gminy Skarszewy o jakoci wody przeznaczonej do picia, oraz
ka¿dorazowo o zmianach jakoci wody powodowanych awariami lub zdarzeniami powsta³ymi z przyczyn si³ wy¿szych.
§5
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób zgodny z
przepisami prawa, nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci
us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo innym odbiorcom. W szczególnoci odbiorcy us³ug zobowi¹zani
s¹ do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób nie
zagra¿aj¹cy mo¿liwoci¹ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej,
2) zabezpieczenie przed osobami nieuprawnionymi 
na w³asny koszt, pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe;
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z prawem, w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstwa wstêpu na teren nieruchomoci i
do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami
ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at
za odprowadzanie cieków,
6) korzystania z przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej i przytacza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci,
7) odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego
powiadomienia Przedsiêbiorstwa o stwierdzonych
nieprawid³owociach pracy wodomierza g³ównego,
lub urz¹dzenia pomiarowego cieków w tym zerwania plomby.
§6
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
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odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, przewidywanym obni¿eniu jej jakoci lub
ograniczeniach w odbiorze cieków przedsiêbiorstwo
informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty
na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
3. W razie przerw w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i informuje odbiorcê o jego lokalizacji.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§7
Odbiorc¹ us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych jest
ka¿dy, kto korzysta z tych us³ug w trybie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
i czyni to na podstawie umowy z dostawc¹ us³ug.
§8
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy2 o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków.
§9
1. Umowa, o której mowa w § 8 precyzuje w szczególnoci:
a) strony umowy,
b) iloæ i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunki ich wiadczenia,
c) sposób i terminy wzajemnych rozliczeñ,
d) prawa i obowi¹zki stron umowy,
e) procedury i warunki kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych u odbiorcy us³ug,
f) rodzaje dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu
na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy
us³ug,
g) okres obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy, w
tym warunków wypowiedzenia.
§ 10
1. Umowa, o której mowa w § 8 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda,
lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z
osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 11
2. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 8, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dca nieruchomoci wspólnej.

2

Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci, która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie takiej umowy.
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§ 12

Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 10 i § 11,
je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane na koszt
odbiorcy us³ug wodomierze w sposób uzgodniony
z przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) ustalono sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miedzy
wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady
ich utrzymania i zwi¹zane z tym koszty,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 13
Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w § 10 i § 11 równie¿ w przypadku, gdy me s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w § 12.
§ 14
1. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do
sieci.
2. Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron,
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy, zezwolenia, oraz z niniejszego
regulaminu.
3. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, w tym bez zmian
technicznych w przy³¹czeniu, nastêpuje wyganiecie
umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcy.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki
op³at ustalone w taryfach opartych
o taryfowe grupy odbiorców
§ 15
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych
przepisów. W szczególnoci:
1) rozliczenia wielkoci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków prowadzone s¹ przez Przedsiêbiorstwo; rozliczenia te dokonywane s¹ w ustalonych
terminach, ka¿dorazowo na podstawie zarejestrowanych wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalane prawem; w przypadku niesprawnoci wodomierza trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce iloæ pobranej wody ustala siê na
podstawie redniego zu¿ycia wody w ostatnich 6
miesi¹cach poprzedzaj¹cych dzieñ stwierdzenia
uszkodzenia wodomierza g³ównego,
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3) iloæ odprowadzonych cieków z nieruchomoci ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzenia pomiarowego, lub w razie braku urz¹dzenia pomiarowego na podstawie iloci wody pobranej, lub w okrelonych w
umowie przypadkach, jako procent iloci wody pobranej,
4) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug w sposób
uzgodniony z Przedsiêbiorstwem
5) je¿eli dostawca wody i odbiorca cieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez dwa
kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenie dostarczonych
us³ug dokonuje siê tak jak w przypadku uszkodzenia
urz¹dzenia pomiarowego; po dokonaniu odczytu nast¹pi rozliczenie us³ug faktycznie dostarczonych odbiorcy.
§ 16
1. Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noæ za dostarczone us³ugi
zaopatrzenia w wodê i odbioru cieków na podstawie
rachunków wystawionych przez ich dostawcê w terminach dokonywanych odczytów. Dostawca us³ug ma
prawo wystawiaæ rachunki zaliczkowe, które bêd¹ rozliczane po dokonaniu odczytu wodomierza.
2. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczone wodê
i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku, przelewem na konto dostawcy lub
w miejscu wskazanym na rachunku
3. Zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty.
4. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na zadanie
odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 7 dni od
daty uznania nadp³aty.
5. W przypadku nie dokonania lub nieterminowego wniesienia zap³aty, o której mowa w ust. 2 i ust. 4, naliczane
s¹ i pobierane odsetki za zw³okê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Naliczenie nale¿noci i jej rozliczenie odbywa siê na
podstawie zatwierdzonej uchwa³¹ Rady Miejskiej Skarszewy taryfy cen i stawek op³at za zbiorowe dostawy
wody do picia i zbiorowe odprowadzanie cieków.
7. Okresy obrachunkowe mog¹ byæ miesiêczne, dwumiesiêczne, kwartalne, lub d³u¿sze zgodne z obowi¹zuj¹c¹ umow¹ na dostawy wody i odprowadzanie cieków.
Rozdzia³ V
Warunki przytaczania do sieci i mo¿liwoci
dostêpu do us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
§ 17
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, które realizowane s¹ przez Przedsiêbiorstwo oraz
przez osoby ubiegaj¹ce siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci okrelaj¹ przepisy ustawy. W szczególnoci:
1) przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych ustalonych przez gminê
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie okrelonym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji;

2) realizacje budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej -tu: pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego cieków zapewnia na w³asny koszt odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci;
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego cieków odbiorca us³ug.
§ 18
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z Gmin¹ i Przedsiêbiorstwem urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odbioru
cieków.
2. Warunki przejêcia urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 1
okrela umowa.
§ 19
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ (odbiorcy) osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w regulaminie, oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
2. W przypadku braku takich mo¿liwoci w chwili zg³oszenia wniosku przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest, w
porozumieniu z Zarz¹dem Gminy Skarszewy przedstawiæ prawdopodobny termin przy³¹czenia wskazanej
nieruchomoci do sieci.
3. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po
spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych przez Przedsiêbiorstwo.
§ 20
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci,
2. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchnie u¿ytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne,
u¿ytkowe (...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i wytwarzaj¹ce cieki,
c) przewidziany termin rozpoczêcia poboru wody
(odprowadzania cieków).
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, powinna
za³¹czyæ dodatkowo:
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1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej z zaznaczon¹ lokalizacj¹ nieruchomoci i podk³adem geodezyjnym
okrelaj¹cym usytuowanie nieruchomoci, o której
mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

Rozdzia³ VI
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji

§ 21

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o
przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 20.
2. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) iloæ i jakoæ dostarczanej wody,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 22
1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób niezbêdnych odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego
odbioru przy³¹cza,
5) wyniki prób i odbiorów s¹ potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okrela Przedsiêbiorstwo,
6) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków, oraz,
7) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie.
§ 23
1. Potencjalny odbiorca na etapie budowy nieruchomoci mo¿e wyst¹piæ do Przedsiêbiorstwa o warunki korzystania z us³ug Wodoci¹gów i Kanalizacji i sposobie
ich rozliczania
2. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug w Urzêdzie Gminy Skarszewy i w Przedsiêbiorstwie.

§ 24

§ 25
Informacje dotycz¹ce powsta³ych zak³óceñ w wiadczeniu us³ug Przedsiêbiorstwo udziela w ci¹gu:
a) 2 godzin  na telefoniczne zadanie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne zadanie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 26
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie lub do protoko³u przez zainteresowanego.
4. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji
w terminie 21 dni od daty wp³ywu.

1634
UCHWA£A Nr XL/342/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ym ulicom
w miejscowoci Godziszewo, gmina Skarszewy.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: z 1996 r. Dz. U.
Nr 13 poz. 74, zmiana: 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26
poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985,
Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy nowo powsta³ym ulicom w miejscowoci Godziszewo, gmina Skarszewy:
a) ulicy pocz¹wszy od skrzy¿owania z ulic¹ Boroszewsk¹ w kierunku po³udniowym skrêcaj¹c¹ na zachód
o nr geodezyjnym 215/73 nadaje siê nazwê wiêta
Góra,
b) ulicy pocz¹wszy od skrzy¿owania z ulic¹ Boroszewsk¹
w kierunku po³udniowym o nr geodezyjnym 215/72 nadaje siê nazwê Jubileuszowa.
§2
Usytuowanie ulic w Godziszewie przedstawia plan miejscowoci stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Skarszewy
A. Flis

1635
UCHWA£A Nr XLV/792/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 82/18 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo.
Na podstawieart. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, (j.t.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz 24, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 82/18 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 82/18 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu, w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik
graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y,
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3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na Rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 strefa ochronna terenu kolejowego,
 strefa ochrony archeologicznej,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN,
5 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
6 ZR  zieleñ, sport, rekreacja; 01 Kw, 02 Kw, 03
Kw  komunikacja wewnêtrzna, ulice dojazdowe;
04 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy;
05 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo 
jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) teren objêty planem po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
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balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 ze zm.)
oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami
(j.t. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r). Tereny te stanowiæ
mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub
wspó³w³asnoæ.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.

2.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 1 MN,
2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN przeznacza siê na funkcje
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
C) Procent zabudowy: maksimum 30%
D) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu.
Dla pozosta³ych budynków ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ: 7 m.
E) Usytuowanie kalenicy:
 na dzia³kach w obrêbie terenu 1 MN: równolegle
do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
 na pozosta³ych dzia³kach: nie ustala siê
F) Ochrona rodowiska kulturowego:
 w obrêbie terenu 1 MN znajduje siê strefa ochrony archeologicznej (oznaczona na rysunku planu). Projektowane zagospodarowanie w obrêbie
terenu tej strefy nale¿y poprzedziæ przeprowadzeniem archeologicznych badañ ratowniczych oraz
sporz¹dzeniem stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Projekty zagospodarowania dzia³ek i terenów po³o¿onych w tej strefie nale¿y zaopiniowaæ Muzeum Archeologicznym
w Gdañsku i uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
G)Ochrona rodowiska przyrodniczego:

2.

3.

4.

5.
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 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa  zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej,
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ek budowlanych.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 ZR
przeznacza siê na funkcje zieleni, rekreacji i wypoczynku.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) W obrêbie terenu dopuszcza siê:
 zadrzewienia i zakrzaczenia (z uwzglêdnieniem
uwarunkowañ podanych w pkt C)
 lokalizacjê placów zabaw dla dzieci
 lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
B) W obrêbie terenu wyklucza siê:
 lokalizacjê budynków
C) Inne uwarunkowania:
 dzia³alnoæ inwestycyjna, wykonywanie robót
ziemnych i nasadzenia drzew i krzewów w strefie
ochronnej terenu kolejowego, (oznaczonej na rysunku planu), wymaga uwzglêdnienia przepisów
szczególnych
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 01 Kw,
02 Kw, 03 Kw  przeznacza siê na funkcje komunikacji
wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
 ulice dojazdowe klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: dla ulicy 01
Kw i 03 Kw minimum 10 m (jak na rysunku planu),
dla ulicy 02 Kw minimum 12 m (jak na rysunku planu)
 ulica oznaczona na rysunku planu symbolem 03 Kw
w czêci zachodniej zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m, jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 04 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 ci¹g pieszy, z dopuszczeniem dojazdu do terenu 6ZR
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 4 m
(jak na rysunku planu)
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia nieutwardzona
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 05 Kw 
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 ci¹g pieszo  jezdny
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 6 m
(jak na rysunku planu)
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia terenu utwardzona
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd:
 do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN  z ulicy dojazdowej 01 Kw
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 do dzia³ek w obrêbie terenu 2 MN  z ulic dojazdowych 01 Kw i 02 Kw
 do dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN  z ulic dojazdowych 01 Kw, 02 Kw, 03 Kw i ci¹gu pieszo 
jezdnego 05 Kw
 do dzia³ek w obrêbie terenu 4 MN i 5 MN  z ulicy
dojazdowej 03 Kw
 do terenu 6 ZR  ci¹giem pieszym 04 Kw
B) Miejsca postojowe:
Dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 
1 MN, 2 MN, 3 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych
z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W chwili zrealizowania kanalizacji sanitarnej,
nale¿y je zlikwidowaæ, a obiekty pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie cieków opadowych:
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 01 Kw, 02 Kw, 03 Kw, 05 Kw do kanalizacji
deszczowej w tych terenach, a nastêpnie do studni
ch³onnych lub do odbiornika. cieki opadowe
przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub
do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 04 Kw: w obrêbie terenu.
Na wprowadzenie oczyszczonych cieków opadowych do gruntu lub do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
7. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN w wysokoci
30,00%
B) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.

2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego Nr 2, poz. 6 z 1992 r. wraz
z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1636
UCHWA£A Nr XXXVIII/233/2002
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 23 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu S³upskiego.
Na podstawieart. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
oraz § 77 Statutu Powiatu S³upskiego ustalonego uchwa³¹ Nr III/12/98 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 29 grudnia
1998 r. w sprawie Statutu Powiatu S³upskiego (Dz. Urz.
Woj. Pom. z 1999 r. Nr 4, poz. 10), zm. uchwa³ami Nr XIV/
83/2000 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 28 lutego 2000 r.
i Nr XXVI/162/2001 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 20 lipca 2001 r. Rada Powiatu S³upskiego uchwala, co nastêpuje:
§1

USTALENIA KOÑCOWE

W Statucie Powiatu S³upskiego ustalonym uchwa³¹
Nr III/12/98 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 29 grudnia
1998 r., zm. uchwa³ami Nr XIV/83/2000 Rady Powiatu
S³upskiego z dnia 28 lutego 2000 r. i Nr XXVI/162/2001
Rady Powiatu S³upskiego z dnia 20 lipca 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

§4

§ 4

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,

1. Powiat posiada herb i flagê ustanowione uchwa³¹ Rady
Powiatu S³upskiego Nr XXI/135/2001 z dnia 26 lutego
2001 r.
2. Wzór herbu i flagi Powiatu S³upskiego okrela za³¹cznik Nr 3 do Statutu Powiatu S³upskiego.
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2) w § 8:
a) w ust. 1 po wyrazie powiatu dodaje siê przecinek
i wyrazy z zastrze¿eniem przepisów o referendum
powiatowym,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 21 radnych.
3) w § 9:
a) w pkt 2 po wyrazie zarz¹du skrela siê przecinek
i dodaje wyrazy oraz ustalanie wynagrodzenia jego
przewodnicz¹cego,
b) po pkt 8 dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:
9) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych,
c) dotychczasowy pkt 9 oznacza siê jako pkt 10,
d) po pkt 10 dodaje siê pkt 11, 12, 13, 14 w brzmieniu:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) dokonywanie oceny stanu bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
e) dotychczasowy pkt 10 oznacza siê jako pkt 15,
f) po pkt 15 dodaje siê pkt 16 w brzmieniu
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
g) dotychczasowy pkt 11 oznacza siê jako pkt 17,
4) w § 18 w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
7. Porz¹dek obrad sesji powinien obejmowaæ, w
szczególnoci:
5) w § 28 w ust. 3 skrela siê wyraz niezw³ocznie i dodaje wyrazy w ci¹gu dwóch dni od dnia ich podjêcia.,
6) § 29 otrzymuje brzmienie:
§ 29
1. Rada powiatu stanowi powiatowe przepisy porz¹dkowe.
2. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 1 w
przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, mo¿e wydaæ
zarz¹d powiatu.
3. Przepisy, o których mowa w ust. 2 podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady powiatu.
4. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu i starostom s¹siednich powiatów, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.,
7) § 30 skrela siê,
8) w § 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Cz³onkostwa w zarz¹dzie powiatu nie mo¿na ³¹czyæ
z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej, a tak¿e z mandatem pos³a i senatora,
9) w § 54:
a) w ust. 2 w pkt 5 po wyrazie powiatu stawia siê
kropkê i skrela wyrazy z zastrze¿eniem § 66 ust. 3,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

10)

11)

12)
13)

14)
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4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy
Starostwa Powiatowego w S³upsku oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku.,
w § 55 po ust. 6 dodaje siê ust. 7 i 8 w brzmieniu:
7. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony
przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
8. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej, starosta dzia³a na zasadach okrelonych w
odrêbnych przepisach.,
w § 61 w ust. 7 wyrazy o ile nie narusza to przepisów
o ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej, albo
ochronie danych osobowych zastêpuje siê wyrazami na zasadach okrelonych w §§ 7a, 7b, 7c.,
Rozdzia³ III otrzymuje tytu³: Jednostki organizacyjne
powiatu, powiatowa administracja zespolona,
w § 66:
a) w ust. 4 skrela siê wyrazy z zastrze¿eniem ust.
5,
b) ust. 5 skrela siê,
c) ust. 6 oznacza siê jako ust. 5,
§ 67 otrzymuje brzmienie:
§ 67

1. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) Starostwo Powiatowe w S³upsku,
2) Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku, bêd¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu,
3) Komenda Miejska Policji w S³upsku,
4) Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
S³upsku,
5) Miejski Inspektorat Weterynarii w S³upsku,
6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
S³upsku.
2. S³u¿by i inspekcje wymienione w pkt 3-5 s¹ miejskimi
jednostkami organizacyjnymi, wykonuj¹cymi zadania
na obszarze miasta S³upska i powiatu s³upskiego.
3. Jednostka organizacyjna wymieniona w pkt 6 jest jednostk¹ powiatow¹, wykonuj¹c¹ zadania na obszarze
powiatu s³upskiego.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w S³upsku okrela regulamin organizacyjny
uchwalony przez radê powiatu na wniosek zarz¹du powiatu.
5. Starosta sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek,
w uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
6. W celu realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okrelonych w ustawach w zakresie
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli tworzy siê komisjê bezpieczeñstwa i porz¹dku.
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7. Zadania komisji okrela ustawa.,
15) w § 69 w ust. 2 wyrazy prawa bud¿etowego zastêpuje siê wyrazami ustawy o finansach publicznych,
16) za³¹cznik Nr 2 do Statutu Powiatu S³upskiego otrzymuje brzmienie, jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wszó³kowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVIII/233/2002
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 23 wrzenia 2002 r.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Powiatu S³upskiego
Jednostki organizacyjne Powiatu S³upskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w S³upsku.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinie.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinku.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie.
Dom Dziecka w Ustce.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im Miko³aja Kopernika w
Ustce.
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ustce.
Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych im. W³adys³awa Reymonta w S³upsku.
Zespó³ Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych im. prof.
Stanis³awa Soko³owskiego w Warcinie.
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Ustce.
Bursa M³odzie¿owa w Ustce.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S³upsku.
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w S³upsku.
Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w S³upsku.
Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogólnego-Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w S³upsku.
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku.

1637
UCHWA£A Nr LXV/651/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych, stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Miasto Lêbork, ich najemcom i okrelenia zasad sprzeda¿y tych lokali wraz ze sprzeda¿¹
lub przekazaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u
w gruncie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.) art. 13 ust. 1, art. 24
ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 67, 68 i 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z pón.zm.) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na sprzeda¿ lokali mieszkalnych w
budynkach wymienionych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y wraz ze sprzeda¿¹ lub przekazaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w gruncie, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców z którymi najem zosta³ nawi¹zany na czas nieoznaczony.
§2
Ustala siê zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych ich
najemcom okrelone w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XLIX/524/2001 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie sprzeda¿y
lokali mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasto Lêbork ich najemcom i okrelenia zasad sprzeda¿y
lokali mieszkalnych dla najemców tych lokali wraz ze
sprzeda¿¹ lub przekazaniem w u¿ytkowanie wieczyste
udzia³u w gruncie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXV/651/2002
z dnia 27 wrzenia 2002 r.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ULICA
1-go Maja
10-go Marca
Aleja Wolnoci
Armii Krajowej
Bohaterów Westerplatte
Boles³awa Krzywoustego
Buczka
Chopina
Czo³gistów
Derdowskiego
Dworcowa
Dygasiñskiego
E. Plater
Franciszkañska
Gdañska
Gierymskiego
Grudzi¹dzka
Grunwaldzka
I Armii Wojska Polskiego
Jednoci Robotniczej
Kaszubska
Kellera
Kolonia
Korczaka

25.

Kossaka

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kociuszki
Konopnickiej
Lipowa
Legionów Polskich
£okietka
Malczewskiego
Mostnika

33.

Mieszka I

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Mciwoja II
M³ynarska
Okrzei
Orliñskiego
Orzeszkowej
Pionierów
Plac Piastowski
Plac Pokoju
Plac Kopernika
Polskich Marynarzy
Pu³askiego
Przymurna
Przyzamcze
Reja
Rod³a
Sienkiewicza
Skar¿yñskiego
C. Sk³odowskiej
S³owackiego
Staromiejska
Staszica

55.

Stryjewskiego

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Syrokomli
Targowa
Tczewska
Teligi
Wêgrzynowicza
Wyszyñskiego
Wyczó³kowskiego
W. Stwosza
Wybickiego
Zwyciêstwa

NUMER BUDYNKU
5, 5a, 6,
1, 5ab, 6, 14,
8, 12, 14abcd, 20, 21, 34, 36, 44, 51, 61, 67, 69, 71,
4, 7, 13abc, 21, 33, 35, 55,
3/4, 5, 19, 22ab,
23, 24, 27, 27a, 29, 29a, 41, 53/53a,
5, 6,
2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 11, 12, 13,
1, 2, 3, 4, 4a, 22abcd, 33, 33of,
9,
9,
1, 2, 4, 6,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8ab, 9, 10, 11
3,
9/10, 9/10a, 41abcd, 79a, 80, 80a, 92, 99, 99of, 102, 103, 107, 109, 109a,
2, 2of,
3, 4, 5, 6, 7, 8
7, 17,
3, 4, 4a, 7, 34 c-h, 38, 39, 42,
8, 8a, 9, 10, 18,
2,
14, 14a, 15,
4,
3, 6,
3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 31, 38a, 39, 46, 52, 71, 72, 82, 83, 87, 88,
88of, 99, 99of, 105, 106,
8,
5, 6,
15, 18,
34,
1, 1of, 2/3, 8, 8of, 9, 16/17, 24, 24a,
30, 41,
13/13a, 15, 16, 17, 18, 19, 23,
4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 12, 12a, 13, 13a, 13b, 14, 14a, 14b, 20,
20a, 21, 21a, 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a,
6, 7, 8, 9, 12, 13,
19,
1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 19,
1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 13, 14, 14a, 14b,
2, 3, 8, 9, 9a, 11, 11a, 11b,
11,
1, 5,
5, 23-25,
10, 11,
3, 3a,
21,
9, 13,
15, 19
15, 15of, 17, 17of, 21, 24, 25, 26, 28,
2, 2a, 2b, 2c,
9, 16, 20b,23, 36, 36a,
2, 2a, 3, 3a, 3b,
17, 20, 22, 22of, 27, 29,
13, 14, 20abcd,
2, 4, 4of, 5, 6, 14, 14a, 16, 27, 30, 33, 38, 39, 40, 40ab,
21, 51,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 31, 31a, 31b, 31c, 32, 32a, 32b, 32c, 42, 42a, 43, 43a, 43b,
43c, 45, 46, 50a, 55, 59, 63, 64, 64of,
40, 40a, 41,
7, 10, 11, 15, 24, 25, 30, 30b, 47, 48, 50, 58, 58a, 60,
4, 14-15,
12, 14,
10, 11, 12,
4, 8,
8,
1, 5, 6, 12,
1, 2, 4, 19,
5, 5of, 6, 30a, 31, 31of, 33of, 35a, 37, 40, 40of,
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LXV/651/2002
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
1. Sprzeda¿ lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcê mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na rzecz tego najemcy.
2. Sprzeda¿ lokali stanowi¹cych samodzielne lokale
mieszkalne w budynkach mieszkalnych wymienionych
w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y nastêpuje z
jednoczesn¹ sprzeda¿¹ lub oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste udzia³u w gruncie w czêciach u³amkowych
odpowiadaj¹cych stosunkowi powierzchni u¿ytkowej
lokali do powierzchni u¿ytkowej budynku.
W razie wyodrêbnienia w³asnoci lokali grunt oraz
wszelkie czêci budynku i inne urz¹dzenia, które nie
s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli poszczególnych
lokali, stanowi¹ ich wspó³w³asnoæ w czêciach u³amkowych odpowiadaj¹cych stosunkowi powierzchni
u¿ytkowej lokali do powierzchni u¿ytkowej budynku.
3. Cenê lokali mieszkalnych i innych urz¹dzeñ w budynkach wymienionych w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y oraz udzia³u w gruncie ustala siê w wysokoci równej wartoci tego lokalu ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
4. Zap³ata ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego na wniosek nabywcy mo¿e byæ roz³o¿ona na raty roczne p³atne przez okres 10 lat. Wierzytelnoæ Gminy Miasto Lêbork w stosunku do nabywcy z tego tytu³u podlega
zabezpieczeniu hipotecznemu.
Pierwsza rata podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia
zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci, a nastêpne raty wraz z oprocentowaniem od niesp³aconej czêci ceny podlegaj¹ zap³acie w terminie
do dnia 31 marca ka¿dego roku.
Od rat przeterminowanych nalicza siê ustawowe odsetki za zw³okê.
Nieuiszczenie chocia¿by jednej raty w ustalonym powy¿ej terminie skutkuje postawieniem pozosta³ej kwoty
do zap³aty w stan natychmiastowej wymagalnoci.
5. W przypadku nabycia lokalu za gotówkê indywidualnie przez najemcê lokalu mieszkalnego w budynkach
wymienionych w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, udziela siê 80% bonifikaty od ceny lokalu ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
6. W przypadku jednoczesnego nabycia za gotówkê przez
najemców wszystkich pozosta³ych lokali mieszkalnych
w budynkach wymienionych w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, udziela siê 85% bonifikaty od ceny
lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
7. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na raty indywidualnie przez jego najemcê udziela siê 50% bonifikaty od ceny lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomociami.
Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
odpowiadaj¹cej 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
8. W przypadku jednoczesnego nabycia na raty przez
najemców wszystkich pozosta³ych lokali mieszkalnych
w budynkach wymienionych w Za³¹czniku Nr 1 do ni-

niejszej uchwa³y, udziela siê 70% bonifikaty od ceny
lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej odpowiadaj¹cej 50% stopy redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
9. Najemcom, którzy z³o¿yli do dnia 30 czerwca 1999 r.
wnioski w sprawie jednoczesnego nabycia za gotówkê pozosta³ych lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y
udziela siê 90% bonifikaty od ceny lokalu ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami (dotyczy budynków przy ulicy: Targowej 48 i Wêgrzynowicza 11).
10. Wnioski o nabycie lokalu mieszkalnego z³o¿one w
okresie od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y
do dnia 30 czerwca 2003 roku zostan¹ za³atwione na
warunkach okrelonych w pkt 5, 6, 7 i 8 niniejszego
za³¹cznika.

1638
UCHWA£A Nr 647/XLVI/02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, z pón. zm.) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zalicza siê drogi pozamiejskie do kategorii dróg wojewódzkich, zgodnie z wykazem bêd¹cym za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zalicza siê ulice w miastach do kategorii dróg wojewódzkich, zgodnie z wykazem bêd¹cym za³¹cznikiem
nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Opinia Ministra Infrastruktury stanowi za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y.
2. Opinia Ministra Obrony Narodowej stanowi za³¹cznik
nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
J. Lisiecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3683 

Poz. 1638

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 647/XLVI /02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
Wykaz dróg pozamiejskich zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich
NR DROGI

PRZEBIEG
Powiat Bytowski

206
209
210
211
212
228

od granicy powiatu do granicy m. Miastko
od granicy powiatu do drogi krajowej nr 21 (Suchorze)
od drogi krajowej nr 21 (Suchorze) do granicy m. Bytów
od granicy powiatu do drogi wojewódzkiej nr 212 (Unichowo)
od granicy powiatu do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy m. Bytów
od granicy m. Bytów do granicy powiatu
od granicy m. Bytów do granicy powiatu
Powiat Chojnicki

212
235
236
237
240

od granicy powiatu do granicy m. Chojnice
od granicy m. Chojnice do drogi krajowej nr 25 (Zamarte)
od granicy m. Chojnice do granicy m. Brusy
od granicy m. Brusy do granicy m. Chojnice
od drogi woj. nr 212 (Konarzyny) do granicy m. Brusy
od granicy m. Brusy do granicy powiatu
od granicy m. Chojnice do granicy powiatu
Powiat Cz³uchowski

188
201
202

od granicy m. Cz³uchów do granicy m. Debrzno
od granicy powiatu do granicy m. Czarne
od granicy m. Czarne do drogi krajowej nr 22 (Barkowo)
od granicy m. Czarne do drogi krajowej nr 25 (Rzeczenica)
Powiat Gdañski

221
222
226
227
233
501

od granicy m. Gdañska do granicy powiatu
od granicy m. Gdañska do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy m. Pruszcz Gdañski
od granicy m. Pruszcz Gdañski do drogi krajowej nr 7 (Przejazdowo)
od granicy m. Pruszcz Gdañski do drogi krajowej nr 7 (Woc³awy)
od drogi woj. nr 221 (Trzepowo) do drogi woj. nr 226 (Mierzeszyn)
od drogi krajowej nr 7 (Przejazdowo) do granicy m. Gdañsk
Powiat Kartuski

211
214
218
224
228

od granicy powiatu do drogi woj. nr 214 (Puzdrowo)
od drogi woj. nr 214 (Sierakowice) do granicy m. Kartuzy
od granicy m. Kartuzy do granicy m. ¯ukowo
od granicy powiatu (Skrzeszewo) do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy m. Gdañsk
od granicy powiatu do granicy m. Kartuzy
od granicy m. Kartuzy do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy m. Kartuzy
Powiat Kocierski

214
221
224
226
235

od granicy powiatu do granicy m. Kocierzyna
od granicy m. Kocierzyna do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy m. Kocierzyna
od granicy powiatu do granicy powiatu
od drogi woj. nr 221 (Nowa Karczma) do granicy powiatu
od granicy powiatu do drogi krajowej nr 20 (Korne)
Powiat Kwidzyñski

232
518
520
521

od granicy powiatu (rz. Wis³a) do granicy m. Kwidzyn
od granicy powiatu (rz. Wis³a) do drogi woj. nr 232 (Kwidzyn)
od granicy m. Prabuty do granicy powiatu
od granicy m. Kwidzyn do granicy m. Prabuty
od granicy m. Prabuty do granicy powiatu
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588
602
605
606
607
608
611
612
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od granicy powiatu do granicy m. Prabuty
od granicy m. Prabuty do granicy powiatu
od drogi krajowej nr 55 (Gardeja) do drogi woj. nr 522 (Trumieje)
od drogi krajowej nr 55 (Brachlewo) do drogi woj. nr 521 (Licze)
od stacji kolejowej Ryjewo do drogi woj. nr 518 (Janowo)
od stacji kolejowej Brachlewo do drogi woj. nr 518
od granicy m. Kwidzyn do drogi krajowej nr 55 (Gardeja)
od granicy powiatu do drogi woj. nr 232 (Kwidzyn)
od granicy powiatu do drogi woj. nr 525 (M¹towskie Pastwiska)
od granicy powiatu do drogi woj. nr 525 (Szkaradowo)
od drogi woj. nr 605 (Tralewo) do drogi woj. nr 602 (Benowo)
od drogi woj. nr 518 (Gurcz) do granicy powiatu
od drogi woj. nr 607 (Ryjewo) do m. Klewcewko
od drogi woj. nr 532 (Sadlinki) do drogi woj. nr 612 (Bronis³awowo)
od drogi woj. nr 611 (Bronis³awowo) do drogi woj. nr 532
Powiat Lêborski

212
213
214

od drogi woj. nr 214 (Osowo Lêborskie) do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy powiatu (Borkowo Lêborskie)
od m. £eba do granicy m. Lêbork
od granicy m. Lêbork do granicy powiatu
Powiat Malborski

515

od granicy m. Malbork do granicy powiatu
Powiat Nowodworski

501
502

od granicy powiatu (rz. Wis³a) do granicy m. Krynica Morska
od granicy m. Krynica Morska do m. Nowa Karczma
od drogi woj. nr 501 (Stegna) do granicy m. Nowy Dwór Gdañski
Powiat Pucki

100
101
213
215
216
218

od granicy powiatu do drogi woj. nr 101 (Kosakowo)
od drogi woj. nr 100 (Kosakowo) do m. Pierwoszyno
od granicy powiatu do drogi woj. nr 216 (Celbowo)
od granicy m. W³adys³awowo do drogi woj. nr 213 (Sulicice)
od granicy powiatu do granicy m. Puck
od granicy m. Puck do granicy m. W³adys³awowo
od granicy m. W³adys³awowo do granicy m. Jastarnia
od granicy m. Jastarnia do granicy m. Hel
od granicy powiatu do drogi woj. nr 213 (Krokowa)
Powiat S³upski

203
206
208
209
210
211
213

od granicy powiatu do granicy m. Ustka
od granicy powiatu do granicy powiatu
od drogi woj. nr 209 (Barcino) do granicy m. Kêpice
od granicy m. Kêpice do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy powiatu (Miszewo)
od granicy m. Ustka do granicy m. S³upsk
od granicy m. S³upsk do granicy powiatu
od drogi krajowej nr 6 (Nowa D¹browa) do granicy powiatu
od granicy m. S³upsk do granicy powiatu
Powiat Starogardzki

214
222

od granicy powiatu do granicy m. Skórcz
od granicy m. Skrórcz do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy m. Starogard Gdañski
od granicy m. Starogard Gdañski do granicy m. Skórcz
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Powiat Sztumski

od granicy powiatu do granicy m. Dzierzgoñ
od granicy m. Dzierzgoñ do granicy powiatu
od granicy m. Sztum do drogi woj. nr 515 (Tropy Sztumskie)
od drogi woj. nr 515 (Stary Dzierzgoñ) do drogi powiatu
od drogi woj. nr 517 (Górki) do granicy powiatu
od drogi woj. nr 519 (Przezmark) do granicy powiatu
od granicy m. Dzierzgoñ do granicy powiatu
od granicy powiatu do drogi woj. nr 603
od drogi woj. nr 605 (Bia³a Góra) do granicy m. Sztum
od m. Piek³o do granicy powiatu
od granicy powiatu do drogi krajowej nr 55 (Sztumska Wie)

515
517
519
522
526
527
602
603
605
607

Powiat Tczewski
od stacji kolejowej Brodzkie M³yny do drogi woj. nr 234
od stacji kolejowej Morzeszczyn do drogi woj. nr 234
od granicy powiatu do granicy m. Tczew
od granicy powiatu do granicy m. Pelplin
od granicy m. Pelplin do drogi krajowej nr 1 (Rudno)
od drogi krajowej nr 1 (Rudno) do granicy powiatu (rz. Wis³a)
od drogi krajowej nr 1 (Wielg³owy) do granicy m. Pelplin
od granicy m. Pelplin do drogi krajowej nr 1 (Cierzpice)
od granicy powiatu do drogi krajowej nr 1 (Kolonia Ostrowicka)
od drogi krajowej nr 1 do granicy powiatu (rz. Wis³a)
od granicy powiatu do granicy m. Gniew
od stacji kolejowej Opalenie do drogi woj. nr 232
od granicy powiatu do drogi krajowej nr 1 (Pieni¹¿kowo)
od drogi woj. nr 232 (Opalenie) do granicy powiatu
od drogi krajowej nr 1 (Rakowiec) do granicy powiatu
od drogi woj. nr 623 (Lipia Góra) do drogi woj. nr 234 (Rze¿êcin)
od drogi woj. nr 623 (Majewo) do drogi woj. nr 234 (Morzeszczyn)

219
220
224
229
230
231
232
234
271
377
588
623
641
644

Powiat Wejherowski
100
213
216

od granicy m. Rumia do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy powiatu
od granicy m. Reda do granicy powiatu
od granicy powiatu do granicy m. Wejherowo
od granicy m. Wejherowo do granicy powiatu
od drogi woj. nr 218 do granicy powiatu

218
224

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 647/XLVI /02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
Wykaz ulic w miejscowociach zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich

MIEJSCOWOÆ
Bytów

NR DROGI

Powiat Bytowski
209
Drzyma³y
212
Lêborska
212

Miastko
Brusy

Czersk

Chojnice

NAZWA
ULICY

Sikorskiego

212
Sucharskiego
228
Gdañska
206
Koszaliñska
Powiat Chojnicki
235
Gdañska
236
Che³mowska
236
Kocielna
237
Szkolna
237
21 Lutego
237
Tucholska
212
Bytowska
212
Strzelecka

PRZEBIEG
od granicy miasta do skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 20
od granicy miasta do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 228
od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 228 do skrzy¿owania z drog¹ krajow¹
nr 20
od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 20 do granicy miasta
od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 212 do Osiedla Jeziorki
od granicy miejscowoci do skrzy¿owania z ul. Kazimierza Wielkiego
od granicy do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania ulic Szkolna z Kocieln¹
od skrzy¿owania ul. Che³mowska z Derdowskiego do skrzy¿. z ul. Gdañsk¹
od skrzy¿owania z ul. Starogardzk¹ do mostu na rz. Czerska Struga
od mostu na rz. Czerska Struga do skrzy¿owania z ul. Tucholsk¹
od skrzy¿owania z ul. 21 Lutego do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Strzeleck¹
od skrzy¿owania z ul. Bytowsk¹ do skrzy¿owania z ul. Batorego
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212
Stefana Batorego
212
Pl. Jagielloñski
212
Szeroka
212
Pl. Piastowski
212
14 Lutego
235
Kocierska
240
Tucholska
Powiat Cz³uchowski
201
Szczeciniecka
201
M³yñska
201
Plac Wolnoci
201
Kociuszki
201
Cz³uchowska
202
Plac Wolnoci
202

Zamkowa

202

Debrzno

Cz³uchów
Pruszcz Gdañski

Kartuzy

¯ukowo
Kocierzyna

Kwidzyn

Prabuty

Lêbork

Szosowa
Wojska
188
Polskiego
188
Plac Pocztowy
188
Traugutta
188
Rynek
188
Harcerska
188
Kociuszki
188
Plantowa
Powiat Gdañski
226
Zastawna
226
Chopina
226
Kopernika
227
Chopina
Powstañców
227
Warszawy
Powiat Kartuski
Wzgórze
211
Wolnoci
211
Jeziorna
211
Gdañska
224
Wêglowa
224
Kocierska
228
Zamkowa
228
Jeziorna
211
Gdañska
Powiat Kocierski
214
Kartuska
214
Szopiñskiego
214
Klasztorna
221
Przemys³owa
Powiat Kwidzyñski
232
Wilana
232
Górna
Batalionów
232
Ch³opskich
232
Grudzi¹dzka
232
Mostowa
521
Warszawska
532
Hallera
522
Malborska
522
Kisielicka
520
Parkowa
521
Kwidzyñska
521
Grunwaldzka
521
Warszawska
521
Jagie³³y
521
Rypiñska
Powiat Lêborski
214
Kossaka
214

Aleja Wolnoci

214

Zwyciêstwa

214

Boles³awa
Krzywoustego

Poz. 1638

od skrzy¿owania z ul. Strzeleck¹ do skrzy¿owania z ul. Pl. Jagielloñski
od ul. S. Batorego do skrzy¿owania z ul. 31 Stycznia
od skrzy¿owania z ul. 31 Stycznia do skrzy¿. z ul. Cz³uchowsk¹ i Sukienników
od skrzy¿owania z ul. Cz³uchowsk¹ i Sukienników do skrzy¿. z ul. Piastowsk¹
od skrzy¿owania z ul. Piastowsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹
od skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Strzeleck¹
od skrzy¿owania ul. Szczeciniecka ze Strzeleck¹ do ul. Pl. Wolnoci
od ul. M³yñskiej do skrzy¿owania ul. Kociuszki z Moniuszki
od skrzy¿. ul. Moniuszki z Pl. Wolnoci do skrzy¿. ul. Lena z Cz³uchowsk¹
od skrzy¿owania ul. Lena z Kociuszki do granicy miasta
od skrzy¿owania z M³yñsk¹ do skrzy¿owania z ul. Mickiewicza
od skrzy¿owania ul. Mickiewicza z ul. Pl. Wolnoci do skrzy¿. ul. D³uga z
Szosow¹
od skrzy¿owania ul. D³uga z Zamkow¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Mi³¹
od skrzy¿owania z ul. Mi³¹ do skrzy¿owania z ul. Niepodleg³oci
od skrzy¿owania z ul. Niepodleg³oci do skrzy¿. z ul. Barlickiego i Rynek
od skrzy¿owania z ul. Traugutta i Barlickiego do skrzy¿. z ul. Harcersk¹
od skrzy¿owania z ul. Okrzei do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. Jeziorn¹ do skrzy¿. z ul. Plac Pocztowy
od skrzy¿owania z ul. Dworcow¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Grunwaldzk¹
od skrzy¿owania z ul. Grunwaldzk¹ do ronda
od ronda do granicy miasta
od ronda /ul. Kopernika/ do ronda /skrzy¿owanie z ul. D¹browskiego/
od ronda /skrzy¿owanie z ul. D¹browskiego/ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z
ul. 3-go Maja
od skrzy¿owania z ul. 3-go Maja do skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹
od skrzy¿owania z ul. Jeziorn¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹
od skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Sêdzickiego
od skrzy¿owania z ul. Sêdzickiego do skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Kociersk¹
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul Wybickiego
od skrzy¿owania z ul. Wybickiego do ronda /ul. Wojska Polskiego/
od ronda /ul. Wojska Polskiego/ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Wojska Polskiego
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹
do skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹ do skrzy¿. z ul. Batalionów Ch³opskich
do skrzy¿owania z ul. Targow¹ do skrzy¿owania z ul. Hallera i S³owiañsk¹
od skrzy¿. z ul. Hallera i S³owiañsk¹ do skrzy¿. z ul. Kociuszki i Toruñsk¹
od skrzy¿owania z ul. Kociuszki i Toruñsk¹ do skrzy¿. z ul. Grunwaldzk¹
od skrzy¿owania z ul. W. Jagie³³y i Daszyñskiego do granicy miasta
od skrzy¿. z ul. Batalionów Ch³opskich i Grudzi¹dzk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Warszawsk¹ i Jagie³³y
od skrzy¿owania z ul. Warszawsk¹, Malborsk¹ i Jagie³³y do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. Malborsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Zamkow¹
od skrzy¿owania z ul. Zamkow¹ do skrzy¿. Warszawsk¹ i £¹kow¹
od skrzy¿owania z ul. £¹kow¹ do skrzy¿. z ul. Malborsk¹, Kisielick¹ i Jagie³³y
od skrzy¿. z ul. Malborsk¹, Warszawsk¹ i Kisielick¹ do skrzy¿. z ul. Piaskow¹
od skrzy¿owania z ul. Piaskow¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Aleja Wolnoci
od skrzy¿. z ul. Kossaka do skrzy¿. z
ul. I Armii WP i Alej¹ Niepodleg³oci
od skrzy¿owania z ul. I Armii WP i Alej¹ Niepodleg³oci do skrzy¿. z lini¹
kolejow¹
od skrzy¿owania z lini¹ kolejow¹ do granicy miasta
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Powiat Malborski
Malbork

Krynica Morska
Nowy Dwór
Gdañski

Puck
W³adys³awowo

Jastarnia
Hel
Kêpice
Ustka

515

515
Gen. De Gaullea
Powiat Nowodworski
501
Gdañska
502

Skarszewy
Skórcz

Skórcz

Morska

502
Jantarowa
Powiat Pucki
216
W³adys³awowska
Aleja
215
¯eromskiego
215
Niepodleg³oci
216
Starowiejska
216
Gdañska
216
Mickiewicza
216
Dworcowa
Powiat S³upski
208
Szosa S³upska
208
Sikorskiego
Marynarki
210
Polskiej
210
S³upska
203
Dar³owska
203

Starogard Gdañski

Gen. Sikorskiego

Dworcowa

Powiat Starogardzki
222
Gdañska
Aleja
222
Niepodleg³oci
222
Pomorska
222
Pelpliñska
224
Kocierska
224
Tczewska
214
Lena
214
Pomorska
222
27 Stycznia
222
Gen. Hallera
224
214

Tczewska
Lena

214
Pomorska
222
27 Stycznia
222
Gen. Hallera
222
3-go Maja
222
G³ówna
222
Pomorska
231
Gen. Hallera
234
Gniewska
Powiat Sztumski
Dzierzgoñ

Sztum

Tczew
Gniew

Pelplin

515

Elbl¹ska

515
Plac Wolnoci
515
Odrodzenia
515
Zawadzkiego
527
3-go Maja
517
Pieniê¿nego
516
Kasprowicza
Powiat Tczewski
224
Jagielloñska
Gniewskie
234
M³yny
234
7-go Marca
518
Promowa
518
Wilana
(dojazd do PKP
261
Gniew)
229
Starogardzka
Przystañ Jana
229
Sobieskiego
229
Mestwina
Plac
229
Grunwaldzki

od ronda /ul. Wojska Polskiego/ do skrzy¿owania z ul. Wybickiego i
Chodkiewicza
od skrzy¿owania z ul. Wybickiego i Chodkiewicza do granicy miasta
od granicy do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Kana³ow¹
od skrzy¿owania z ul. Kana³ow¹ do skrzy¿owania z ul. Warszawsk¹
od granicy do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. Towarow¹ do granicy miasta
od ronda do skrzy¿owania z ul. Towarow¹
od ronda do granicy miasta
od granicy miasta do ronda
od granicy do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Przybyszewskiego
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Sikorskiego
od skrzy¿owania z ul. Szosa S³upska do granicy miasta
od portu / po³¹czenie z ul. Zaruskiego do skrzy¿owania z ul Dworcow¹ i
Grunwaldzk¹/
od skrzy¿owania z ul. Dworcow¹ i Grunwaldzk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿ownia z ul. Westerplatte
od skrzy¿owania z ul. Westerplatte do skrzy¿owania z ul. Marynarki Polskiej,
Grunwaldzk¹ i S³upsk¹
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Gen. Sikorskiego i Mickiewicza
od skrzy¿. z ul. W. Jagie³³y do skrzy¿owania z ul. Lubichowsk¹
od skrzy¿. z ul. Lubichowsk¹ do skrzy¿. z ul. Pelpliñsk¹
od skrzy¿owania z ul. Pomorsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Tczewsk¹
od skrzy¿owania z ul. Tczewsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Pomorsk¹
od skrzy¿owania z ul. Len¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Plac Wolnoci
od skrzy¿owania z ul. Plac Wolnoci do skrzy¿owania z ul. 3-go Maja
od skrzy¿owania z ul. Tczewsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Pomorsk¹

od skrzy¿owania z ul. Len¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Plac Wolnoci
od skrzy¿owania z ul. Plac Wolnoci do skrzy¿owania z ul. 3-go Maja
od skrzy¿owania z ul. Gen. Hallera do skrzy¿owania z ul. G³ówn¹
od skrzy¿owania z ul. 3-go Maja do skrzy¿owania z lini¹ kolejow¹
od skrzy¿owania z lini¹ kolejow¹ do skrzy¿owania z ul. Leœn¹
od skrzy¿owania z ul. 3-go Maja do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. 27-go Stycznia do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z
ul. 3-go Maja
od skrzy¿owania z ul. 3-go Maja do skrzy¿. z ul. S³owackiego
od skrzy¿owania z ul. S³owackiego do skrzy¿. z ul. Traugutta
od skrzy¿owania z ul. Traugutta do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. Elbl¹sk¹ do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. Kwidzyñsk¹ do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. Sienkiewicza do skrzy¿owania z ul. Kociuszki
od granicy miasta do ronda /Aleja Solidarnoci/
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Spacerow¹ /tory PKP/
od skrzy¿owania z ul. Spacerow¹ do skrzy¿owania z ul. Krasickiego
od skrzy¿owania z ul. Kraskickiego (Nr 1) do skrzy¿owania z ul. Wilan¹
od skrzy¿owania z ul. Promow¹ do granicy miasta /rz. Wis³a/
od skrzy¿owania z ul. Krasickiego do stacji kolejowej
od granicy miasta do skrzy¿. z Pl. Wolnoci
od skrzy¿owania z Pl. Wolnoci do Pl. Tumskiego
od Placu Tumskiego do skrzy¿owania z ul. Sambora i Kociuszki
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229
230

Reda
Rumia

Wejherowo

Mickiewicza
Sambora
Wybudowania
230
Pelpliñskie
(dojazd do PKP
225
Pelplin)
Dworcowa
Powiat Wejherowski
216
Pucka
I Dywizji
100
Wojska
Polskiego

Poz. 1638

od Pl. Grunwaldzkiego do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Pl. Grunwaldzki
od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do granicy miasta
od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do stacji kolejowej
od skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹ do granicy miasta
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. Dêbogórsk¹ i Czerwonych Kosynierów

100

Starowiejska

100

D¹browskiego

218

Ofiar Pianicy

218
218

Sienkiewicza
3-go Maja

od skrzy¿owania z ul. Dêbogórsk¹ i Czerwonych Kosynierów do skrzy¿owania z
ul. D¹browskiego
od skrzy¿owania z ul. Starowiejsk¹ do skrzy¿owania z ul. Grunwaldzk¹
od granicy miasta do skrzy¿owania z
ul. I Brygady Pancernej WP
od skrzy¿. z ul. I Brygady Pancernej WP do skrzy¿. z ul. Sobieskiego
od skrzy¿owania z ul. Sobieskiego do skrzy¿owania z ul. Sportow¹

218

Marynarki
Wojennej

od skrzy¿owania z ul. Sportow¹ do granicy miasta

Miasto Gdañsk
Opata Jacka
Rybiñskiego
Stary Rynek
218
Oliwski
218
Spacerowa
218
Kielnieñska
221
Podmiejska
221
Ma³omiejska
221
wiêtokrzyska
222
Starogardzka
501
Most Pontonowy
501
Turystyczna
501
Boguckiego
X
Grunwaldzka
Miasto Gdynia
Aleja
X
Zwyciêstwa
X
W³adys³awa IV
X
Pi³sudskiego
X
l¹ska
X
Morska
Y
Chwaszczyñska
Y
Wielkopolska
218

S³upsk

Miasto S³upsk
210
Portowa
210
Ba³tycka
210
Kopernika
210
Sienkiewicza
210
9 Marca
210
210
213
213
213
Miasto Sopot

Sopot

X

Wiejska
Bohaterów
Westerplatte
Kaszubska
w. Piotra
Sierpinka
Aleja
Niepodleg³oci

od skrzy¿owania z Al. Grunwaldzka do skrzy¿owania z ul. Polanki
od skrzy¿owania z ul. Polanki do skrzy¿owania z ul. Spacerow¹
od skrzy¿owania z ul. Stary Rynek Oliwski do skrzy¿owania z ul. Kielnieñsk¹
od skrzy¿owania z ul. Spacerow¹ do granic miasta
od skrzy¿owania z ul. Trakt w. Wojciecha do skrzy¿owania ul. Ma³omiejsk¹
od skrzy¿owania z ul. Podmiejsk¹ do skrzy¿. z ul. wiêtokrzysk¹
od skrzy¿owania z ul. Ma³omiejsk¹ do granic miasta
od skrzy¿owania z ul. Trakt w. Wojciecha do granic miasta
od granic miasta do skrzy¿owania z ul. Turystyczn¹
od Mostu Pontonowego do skrzy¿owania z ul. Boguckiego
od skrzy¿owania z ul. Turystyczn¹ do granic miasta
od skrzy¿owania z ul. S³owackiego do granicy miasta z miastem Sopot
od granicy miasta do skrzy¿owania z ul. W³adys³awa IV
od skrzy¿owania z ul. Al. Zwyciêstwa do skrzy¿owania z ul. Pi³sudskiego
od skrzy¿owania z ul. W³adys³awa IV do skrzy¿owania z ul. l¹sk¹
od skrzy¿owania z ul. Pi³sudskiego do skrzy¿owania z ul. Morsk¹
od skrzy¿owania z ul. l¹sk¹ do granic miasta
od skrzy¿owania z Obwodnic¹ Trójmiejsk¹ do skrzy¿owania z ul. Wielkopolsk¹
od skrzy¿owania z ul. Chwaszczyñsk¹ do skrzy¿owania z ul. Aleja Zwyciêstwa

od granic miasta do skrzy¿owania z ul. Ba³tyck¹
od skrzy¿owania z ul. Portow¹ do skrzy¿. z ul. Kopernika
od skrzy¿owania z ul. Ba³tyck¹ do skrzy¿owania z ul. Sienkiewicza
od skrzy¿owania z ul. Kopernika do skrzy¿owania z ul. 9 Marca
od skrzy¿owania z ul. Sienkiewicza do skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 6
od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 6 do skrzy¿owania z ul. Bohaterów
Westerplatte
od skrzy¿owania z ul. Wiejsk¹ do granic miasta
od granic miasta do skrzy¿owania z ul. w. Piotra
od skrzy¿owania z ul. Kaszubsk¹ do skrzy¿owania z ul. Sierpinka
od skrzy¿owania z ul. w. Piotra do skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 6
od granicy miasta do granicy miasta
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UCHWA£A Nr XXXIII/306/2002
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar
wsi Cedry Ma³e.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., 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 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804)
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) Rada Gminy w Cedrach Wielkich uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar wsi Cedry Ma³e, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie 
Uchwa³a Nr VI/38/94 Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 34/94 z
dnia 8 grudnia 1994 r., poz. 181).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi granica obrêbu
geodezyjnego wsi Cedry Ma³e przedstawiona na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej Uchwa³y  Rysunku planu w skali 1:5000.
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe zawarte s¹ w niniejszej Uchwale:
1) w § 4 niniejszej Uchwa³y dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, zawieraj¹cym nastêpuj¹ce grupy ustaleñ:
a. oznaczenie identyfikacyjne,
b. funkcja terenu,
c. zasady zagospodarowania terenu,
d. zasady i warunki podzia³u na dzia³ki,
e. warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu,
f. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu
w przypadku braku ustaleñ w której z grup oznacza to, i¿ nie ustala siê zasad, a numeracja grup
ustaleñ staje siê nieci¹g³a,
2) w § 5 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w obszarze
planu,
3) w § 6 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu i ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) w § 7 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu.
3. Ca³y obszar planu jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listo-
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pada 1994 r., poz. 139); oraz Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 z dnia 14 wrzenia
1998 r., poz. 294).
4. Ustalenia graficzne obowi¹zuj¹ce i informacyjne zawarte s¹ na za³¹cznikach graficznych:
1) rysunek planu w skali 1:5000 (ca³y obszar obrêbu
geodezyjnego)  za³. nr 1,
2) rysunek planu w skali 1:2000 (obszar zainwestowany wsi)  za³. nr 2,
3) karty wytycznych do projektowania zabudowy i zagospodarowania dzia³ki  za³. nr 3,
4) ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu  za³. nr
4a i 4b.
5. Na za³¹czniku graficznym nr 1 (Rysunku planu w skali
1:5000) obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granica opracowania,
2) obszar objêty rysunkiem planu w skali 1:2000 (za³.
nr 2 do Uchwa³y),
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
4) oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi terenów, w tym:
a. W  wód otwartych
b. R  gruntów rolnych
c. ZS  zieleni sportowej
d. ZI  zieleni izolacyjnej
e. ZE  zieleni ekologicznej
f. ZZ  zieleñców i skwerów
g. M  zabudowy mieszkaniowej, w tym MW  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
h. UW  us³ug ró¿nych  teren wielofunkcyjny
i. P  zabudowy produkcyjnej, magazyny i sk³ady,
obs³uga rolnictwa
j. WZ  zaopatrzenia w wodê
k. EE  zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
l. WW  urz¹dzeñ melioracyjnych
m. KS  dróg ekspresowych i miejsc obs³ugi podró¿nych (MOP)
n. KZ  dróg zbiorczych
o. KL  dróg lokalnych
p. KD  dróg dojazdowych
5) historyczne granice wsi  uk³ad ruralistyczny z okresu lokacji,
6) obiekty historyczne o cechach zabytku oczywistego,
7) zespo³y folwarczno  zagrodowe osadnictwa rozproszonego,
8) stanowiska archeologiczne,
9) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu,
10) linie elektroenergetyczne WN wraz ze stref¹ zakazu zabudowy,
11) przebieg g³ównych cie¿ek rowerowych,
12) urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych 
kana³y,
13) strefa zakazu lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  50 m od stopy
wa³ów przeciwpowodziowych.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
6. Na za³¹czniku graficznym nr 2 do niniejszej Uchwa³y
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
4) oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi terenów poprzedzone liter¹ B.,
okrelaj¹c¹ wszystkie tereny w obszarze zainwestowanym wsi, w tym:
a. R  gruntów rolnych
b. ZP  zieleni parkowej
c. ZD  ogrodów dzia³kowych
d. ZI  zieleni izolacyjnej
e. M  zabudowy mieszkaniowej, w tym MW  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
f. UO  us³ug owiaty
g. UH  us³ug handlu
h. UK  us³ug kultury i kultu religijnego
i. P  zabudowy produkcyjnej, magazyny i sk³ady,
obs³uga rolnictwa
j. WZ  zaopatrzenia w wodê
k. NO  unieszkodliwiania cieków sanitarnych
l. EE  zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
m. KS  dróg ekspresowych
n. KZ  dróg zbiorczych
o. KL  dróg lokalnych
p. KD  dróg dojazdowych
q. KX  ci¹gów pieszych
5) obligatoryjne linie zabudowy,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) historyczne granice wsi z okresu lokacji  chroniony uk³ad ruralistyczny,
8) obiekty historyczne o cechach zabytku oczywistego,
9) stanowisko archeologiczne,
10) linie elektroenergetyczne WN wraz ze stref¹ zakazu zabudowy,
11) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu.
7. Za³¹czniki nr 3 i 4a, 4b do Uchwa³y maj¹ charakter informacyjny, stanowi¹ wyjanienie za pomoc¹ schematów graficznych ustaleñ tekstowych okrelonych w § 4
i § 5 (za³¹czniki nr 3  zasady kszta³towania zabudowy
oraz zasady zagospodarowania dzia³ki) oraz § 7 (za³¹czniki nr 4a i 4b  Ideogramy in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu),

giej kondygnacji (np. balkon, loggia), na szerokoci
obejmuj¹cej maks. 50% szer. frontu budynku,
5) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi,
6) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynków
po obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w (%),
7) teren (przestrzeñ) ogólnodostêpny  teren do którego dostêp nie jest limitowany ¿adnymi ograniczeniami przedmiotowymi, np. bilet wstêpu, pora doby,
itp., ani podmiotowymi,
8) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie lub
przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t,
mienia i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz
np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymagaj¹ca sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni,
generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
9) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza
kalenica dachu),
10) zabudowa towarzysz¹ca  budynki na dzia³ce towarzysz¹ce budynkowi g³ównemu, np. mieszkaniowemu, us³ugowemu; wyró¿nia siê dwa typy tej zabudowy: budynek inwentarski  zwi¹zany z hodowl¹ zwierz¹t gospodarskich oraz budynek pomocniczy, np.
gara¿, warsztat itp.
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).

§3

1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:5000 s¹ nastêpuj¹ce:

1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych
w tekcie ustaleñ planu:
1) dominanta architektoniczna  akcent architektoniczny w postaci budynku, lub czêci budynku, wyró¿niaj¹cy siê z otoczenia form¹,
2) funkcje chronione  us³ugi nauki, kultury, owiaty,
zdrowia i opieki spo³ecznej,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy do maks. 1,0 m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza
schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i
gara¿y,
4) obligatoryjne linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce linie
zabudowy dla podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y); dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê
zabudowy do maks. 1,0 m czêci budynku od dru-

§4

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 1.P/UW, 10.P/UW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa, us³ugi ró¿ne z
zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy*:
 dla terenu 1.P/UW 40 m od drogi krajowej nr 7 
teren 06.KS,
 od pozosta³ych dróg wg przepisów szczególnych,
 od rowów melioracyjnych  3 m
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b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
c. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7
d. maks. powierzchnia zabudowy (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki
e. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10%
f. dla terenu 10.P/UW ustala siê dodatkowo: wymóg
urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej
szer. min 10 m od zabudowy mieszkaniowej w terenach s¹siednich (9M, 12M)  jak na za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y oraz wymóg udostêpnienia dojazdu i dojcia do terenu ujêcia wody  11.WZ
g. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana
 rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 2.M, 3.M, 4.M, 5.M,
6.M, 8.M, 9.M, 12M, 13 M, 14.M, 15.M, 20.M, 25.M
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa siedliskowa wraz z zabudow¹ towarzysz¹c¹* dla potrzeb w³asnych,
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej, rzemios³a towarzysz¹ce funkcji mieszkaniowej, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 dla dróg wg przepisów szczególnych,
 od rowów melioracyjnych  3 m
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y (25.M),
c. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
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usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7  40 m od
krawêdzi docelowej jezdni drogi ekspresowej,
d. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
ochronnej linii elektroenergetycznej WN  14,5 m w
ka¿d¹ stronê od linii  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
e. maks. powierzchnia zabudowy* ka¿dej wydzielonej
dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej)  40%
f. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* ka¿dej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej) 
30%
g. ustala siê, w zale¿noci od wielkoci dzia³ki cztery
typy dzia³ek:
 A  min. powierzchnia 9600 m2
 B  min. powierzchnia 1800 m2
 C  min. powierzchnia 1000 m2
 D  min. powierzchnia 600 m2
 proporcje wielkoci dzia³ki przedstawia schemat
2 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
h. dla typu dzia³ki C i D ustala siê nastêpuj¹c¹ zasadê
lokalizacji zabudowy na dzia³ce: budynek g³ówny lokalizowaæ od strony wjazdu na dzia³kê, zabudowê
towarzysz¹c¹ lokalizowaæ za budynkiem g³ównym
 przyk³adowe rozmieszczenie budynków na dzia³ce, po³o¿enie wzglêdem siebie w poszczególnych
typach dzia³ek przedstawia schemat 2 (za³. nr 3 do
Uchwa³y)
i. ustala siê wymóg lokalizacji na dzia³ce min. dwóch
lub trzech budynków (za wyj¹tkiem typu D)  w zale¿noci od typu dzia³ki (przyk³adowe rozmieszczenie zabudowy przedstawia schemat 2  za³. nr 3 do
Uchwa³y):
 typ A  min. 3 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej,
 typ B i C  min. 2 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej (za wyj¹tkiem typu B omówionego poni¿ej);
 dla typu B dopuszcza siê ³¹czenie budynku g³ównego z zabudow¹ towarzysz¹c¹, przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad: budynek g³ówny lokalizowaæ od frontu dzia³ki, kalenica prostopadle do
frontu, wspólna o kalenic, wysokoæ zabudowy
towarzysz¹cej min. 1,3 x wys. bud g³ównego, stosunek cian pod³u¿nych budynków g³ównego i
towarzysz¹cych a:b = 2-3xa, gdzie a = d³. bud.
g³ównego (patrz schemat 2  typ B2  za³. nr 3 do
niniejszej Uchwa³y)
h. dla terenu 5.M dopuszcza siê wyburzenie istniej¹cej
zabudowy przy budowie drogi dojazdowej niezbêdnej dla obs³ugi przyleg³ych terenów w zwi¹zku z realizacj¹ drogi ekspresowej (sprostowanie przebiegu drogi 05.KD)
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dla nowych terenów dotychczas niezabudowanych
dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
 podzia³ prostopadle do drogi, z której ustalono
dojazd do terenu
 minimalna szerokoæ frontu dzia³ki w zale¿noci
od typu zabudowy wynosi: A  80 m, B  35 m,
C  25 m, D  20 m
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 kszta³t dzia³ki prostok¹tny  stosunek boków a:
min. 1,5a (gdzie a = szerokoæ frontu)
 proporcje wielkoci dzia³ki w poszczególnych typach przedstawia schemat 2 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
b. dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê dalszy podzia³ nieruchomoci  obowi¹zuj¹ przepisy szczególne,
c. projekt podzia³u geodezyjnego nieruchomoci musi
obejmowaæ przedmiotow¹ dzia³kê oraz pokazywaæ,
poza oznaczeniem nieruchomoci s¹siednich, równie¿ sposób ich zagospodarowania, a w przypadku
podzia³u nieruchomoci niezabudowanej równie¿
dotychczasowy podzia³ na dzia³ki ca³ego terenu
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi
d. dla zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa
rozproszonego zaznaczonych na rys. planu za³. nr 1
do Uchwa³y projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, z wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
c. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
d. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y ustala siê wymóg
ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 7.MW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa us³ugowa z zakresu handlu,
gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg
wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg
wg przepisów szczególnych,
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b. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu  20%
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, z wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 11.WZ
2) FUNKCJA TERENU
a. teren lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê ludnoci wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania studni
b. dojazd i dojcie do terenu poprzez teren 10.P/UW
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 16.UW/M
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny lub zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
poza terenem zabudowy (20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi powiatowej) oraz od rowów melioracyjnych 3 m,
b. maks. powierzchnia zabudowy* terenu lub wydzielonej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  40%
c. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu lub wydzielonej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  30%
d. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu:
 podzia³ prostopadle do drogi, z której ustalono
dojazd do terenu
 minimalna szerokoæ frontu dzia³ki w zale¿noci
od typu wynosi: A  80 m, B  35 m, C  25 m,
 minimalna powierzchnia dzia³ki w zale¿noci od
typu wynosi: A  9600 m2, B  min. powierzchnia
1800 m2, C  min. powierzchnia 1000 m2
 kszta³t dzia³ki prostok¹tny  stosunek boków a:
min. 1,5a (gdzie a = szerokoæ frontu)
 proporcje wielkoci dzia³ki w poszczególnych typach przedstawia schemat 1 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
b. projekt podzia³u geodezyjnego musi obejmowaæ
ca³y teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
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rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, z wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 17.ZI/ZZ
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ izolacyjna, zieleñce i
skwery
b. funkcja dopuszczalna  uprawy polowe, lokalizacja
urz¹dzeñ i ci¹gów infrastruktury technicznej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
90%
b. zakaz lokalizacji budynków
c. zakaz lokalizacji reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7 
40 m od krawêdzi jezdni docelowej drogi ekspresowej
d. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg wg przepisów
szczególnych
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. projektowana zieleñ mieszana  niska, rednia i wysoka; z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 18.UW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wg
przepisów szczególnych jak dla obszaru poza terenem zabudowy (40 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
docelowej drogi ekspresowej i 20 m od powiatowej),
b. w obszarze wydzielonym nieprzekraczaln¹* lini¹ zabudowy obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi
c. maks. powierzchnia zabudowy* terenu  50%
d. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu  20%
e. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
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5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 19.ZI
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ izolacyjna,
b. funkcja dopuszczalna  zieleñce i skwery, lokalizacja
urz¹dzeñ i ci¹gów infrastruktury technicznej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
90%
b. zakaz lokalizacji budynków
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. projektowana zieleñ mieszana  niska, rednia i wysoka; z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 21.W/ZE, 27W/ZE,
28W/ZE, 29.W/ZE
2) FUNKCJA TERENU
a. wody p³yn¹ce wraz z zieleni¹ ekologiczn¹
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
b. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 22.M/WW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz urz¹dzenia melioracji wodnych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. maks. powierzchnia zabudowy* terenu  50%
b. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu- 20%
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 23.ZS
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ sportowa, zieleñce i
skwery
b. funkcja dopuszczalna  zieleñ parkowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. teren ogólnodostêpny*
b. dopuszcza siê ogrodzenie terenu
c. ustala siê min. procent powierzchni przyrodniczoczynnej*  80%
d. dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku dla obs³ugi terenu rekreacji, przy zachowaniu:
 maks. powierzchnia zabudowy*  200 m2
 maks. wysokoæ zabudowy*  4 m
e. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji i obiektów ma³ej architektury
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 24.EE
2) FUNKCJA TERENU
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a. teren lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w energie
elektryczn¹  g³ówny punkt zasilania (GPZ Cedry
Ma³e)
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
b. ustala siê wymóg ogrodzenia terenu i oznakowania
urz¹dzeñ elektroenergetycznych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 26.P
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, parkingi i gara¿e, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki
b. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna terenu lub
ka¿dej wydzielonej dzia³ki  10%
c. ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10 m od funkcji chronionych* i zabudowy mieszkaniowej w terenach s¹siednich  25.M, B.32.M  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
d. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
ochronnej linii elektroenergetycznej WN  14,5 m w
ka¿d¹ stronê od linii  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
e. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
b. dla zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa
rozproszonego zaznaczonych na rys. planu za³. nr 1
do Uchwa³y projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana
 rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
b. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
c. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych
osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys.
planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y ustala siê wy-
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móg ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z
Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: R
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa siedliskowa wraz
z zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy i prowadzenia gospodarki rolnej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 od dróg wg przepisów szczególnych,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr do
niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
c. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
ochronnej linii elektroenergetycznej WN  33 m lub
14,5 m (w zale¿noci od rodzaju linii elektroenergetycznej) w ka¿d¹ stronê od linii  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
d. zakaz lokalizacji reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7 
40 m od krawêdzi jezdni docelowej drogi ekspresowej
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. w obrêbie udokumentowanych stanowisk archeologicznych zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y  obowi¹zuje wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w
przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania, planowane dzia³ania musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: R1
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b. funkcja dopuszczalna  lokalizacja podziemnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej

Poz. 1639

 3695 

3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 1 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 2 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:2000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.1.M, B.2.M,
B.4.M, B.5.M, B.6.M, B.8.M, B.9.M, B.10.M, B.12.M,
B.14.M, B.18.M, B.19.M, B.23.M, B.28.M, B.31.M,
B.32.M
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej, rzemios³a towarzysz¹ce funkcji mieszkaniowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna* lub obligatoryjna* linia zabudowy okrelona na za³¹czniku nr 2 do
Uchwa³y,
b. je¿eli na rys. planu nie wyznaczono linii zabudowy
obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 od dróg wg przepisów szczególnych,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr do
niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
c. maks. powierzchnia zabudowy* ka¿dej wydzielonej
dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej)  40%
d. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* ka¿dej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej) 
30%
e. ustala siê, w zale¿noci od wielkoci dzia³ki cztery
typy dzia³ek:
 A  min. powierzchnia 9600 m2
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 B  min. powierzchnia 1800 m2
 C  min. powierzchnia 1000 m2
 D  min. powierzchnia 600 m2
 proporcje wielkoci dzia³ki przedstawia schemat
2 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
f. dla typu dzia³ki C i D ustala siê nastêpuj¹c¹ zasadê
lokalizacji zabudowy na dzia³ce: budynek g³ówny lokalizowaæ od strony wjazdu na dzia³kê, zabudowê
towarzysz¹c¹* lokalizowaæ za budynkiem g³ównym
 przyk³adowe rozmieszczenie budynków na dzia³ce, po³o¿enie wzglêdem siebie w poszczególnych
typach dzia³ek przedstawia schemat 2 (za³. nr 3 do
Uchwa³y)
g. ustala siê wymóg lokalizacji na dzia³ce min. dwóch
lub trzech budynków (za wyj¹tkiem typu D)  w zale¿noci od typu dzia³ki (przyk³adowe rozmieszczenie zabudowy przedstawia schemat 2  za³. nr 3 do
Uchwa³y):
 typ A  min. 3 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej,
 typ B i C  min. 2 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej (za wyj¹tkiem typu B omówionego poni¿ej);
 dla typu B dopuszcza siê ³¹czenie budynku g³ównego z zabudow¹ towarzysz¹c¹*, przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad: budynek g³ówny lokalizowaæ od
frontu dzia³ki, kalenica prostopadle do frontu, wspólna o kalenic, wysokoæ zabudowy towarzysz¹cej
min 1,3x wys. bud g³ównego, stosunek cian pod³u¿nych budynków g³ównego i towarzysz¹cych a:b
= 2-3xa, gdzie a = d³. bud. g³ównego (patrz schemat 2  typ B2  za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y)
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dla nowych terenów dotychczas niezabudowanych
dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
planu za³. nr 2 do Uchwa³y; dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m;
dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
b. dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê dalszy podzia³ nieruchomoci  obowi¹zuj¹ przepisy szczególne,
c. projekt podzia³u geodezyjnego nieruchomoci musi
obejmowaæ przedmiotow¹ dzia³kê oraz pokazywaæ,
poza oznaczeniem nieruchomoci s¹siednich, równie¿ sposób ich zagospodarowania,
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, z wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
c. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji admi-
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nistracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
d. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
e. w obrêbie udokumentowanych stanowisk archeologicznych zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y (teren B.6.M)  obowi¹zuje wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku zmiany dotychczasowego
sposobu u¿ytkowania terenu, planowane dzia³ania
musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
f. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y (czêæ terenu B.6.M)
ustala siê wymóg ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.3.UH, B.7.UH,
B.38.UH
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu gastronomii, obs³ugi rekreacji, kultury i rzemios³a, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy okrelona na za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y, je¿eli na rys.
planu nie wyznaczono linii zabudowy obowi¹zuj¹
odleg³oci okrelone w przepisach szczególnych,
b. maks. powierzchnia zabudowy*  70%
c. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej*  10%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, z wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
b. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.11.UK
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2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultu religijnego  koció³
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. maks. powierzchnia zabudowy*  70%
b. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej*  10%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.13.WZ
2) FUNKCJA TERENU
a. teren lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê ludnoci wraz z drog¹ dojazdow¹ do ujêcia wody
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania studni
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.15.ZP
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren zieleni parkowej
b. funkcja dopuszczalna  teren zieleñców i skwerów,
lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. teren ogólnodostêpny*
b. zakaz lokalizacji budynków
c. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji i obiektów ma³ej architektury
d. min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* 
90%
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, z wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.16.MW, B.17.MW,
B.34.MW, B.37.MW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa us³ugowa z zakresu handlu,
gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg
wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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a. obowi¹zuje nieprzekraczalna* linia zabudowy okrelona na za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y, je¿eli na rys.
planu nie wyznaczono linii zabudowy obowi¹zuj¹
odleg³oci okrelone w przepisach szczególnych,
b. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* ka¿dego terenu  20%
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, z wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.20.R
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych z zabudow¹ siedliskow¹
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa wszelkiego rodzaju i gospodarcza towarzysz¹ca funkcji
mieszkaniowej, gara¿e dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy i prowadzenia gospodarki rolnej
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna* linia zabudowy okrelona na za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y oraz 3 m od
rowów melioracyjnych
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.21.P, B.33.P
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, parkingi i gara¿e, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna* lub obligatoryjna* linia zabudowy okrelona na za³¹czniku nr 2 do
Uchwa³y,
b. je¿eli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy
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 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu zabudowanego,,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
c. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7
d. maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat)  70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki
e. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10%
f. ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10 m od funkcji chronionych* i zabudowy mieszkaniowej w terenach s¹siednich  jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
g. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana
 rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.22.UO, B.36.UO
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, administracji, zdrowia i opieki spo³ecznej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* 
50%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.24.P, B.28.P,
B.30.P,
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, zabudowa
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mieszkaniowa towarzysz¹ca, parkingi i gara¿e, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg
wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna* lub obligatoryjna* linia zabudowy okrelona na za³¹czniku nr 2 do
Uchwa³y,
b. je¿eli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu zabudowanego,,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
c. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7
d. maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat)  70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki
e. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10%
f. ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10 m od funkcji chronionych* i zabudowy mieszkaniowej w terenach s¹siednich  jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
g. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
c. zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana
 rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.25.M/EE
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i urz¹dzenia zaopatrzenia ludnoci w
energiê elektryczn¹  posterunek energetyczny
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy* okrelona na za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y,
b. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7
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c. maks. powierzchnia zabudowy 70% terenu
d. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu 
10%
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.26.ZI, B.27.ZI
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ izolacyjna
b. funkcja dopuszczalna  zieleñ zieleñców i skwerów,
lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków
b. ustala siê 100% terenu jako powierzchnia przyrodniczo-czynna*
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.35.ZD, B.39.ZD
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  ogrody dzia³kowe
b. funkcja dopuszczalna  uprawy polowe, zieleñ zieleñców i skwerów, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz dróg wewnêtrznych niezbêdnych
dla funkcjonowania terenu
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków
b. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
c. dojazd do terenu poprzez drogê w terenie B.40.NO/ZI
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.40.NO/ZI
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ unieszkodliwiana cieków sanitarnych wraz z zieleni¹ izolacyjn¹ i drog¹ dojazdow¹
b. funkcja dopuszczalna  zieleñ ekologiczna, zieleñce
i skwery
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg ogrodzenia terenu
b. ustala siê wymóg zapewnienia dojazdu i dojcia do
terenów B.35.ZD i B.39.ZD
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.41.ZI/KZ, B.42.ZI/KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ izolacyjna, zieleñce i
skwery
b. funkcja dopuszczalna  jako funkcja tymczasowa 
droga zbiorcza
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków oraz obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
b. dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ i ci¹gów infrastruktury technicznej
4) TYMCZASOWE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA,
URZ¥DZANIA ORAZ U¯YTKOWANIA TERENU
a. do czasu wybudowania nowego odcinka drogi zbiorczej (teren 08.KZ) dopuszcza siê u¿ytkowanie terenu jako drogê zbiorcz¹  obowi¹zuj¹ ustalenia jak
dla terenów KZ patrz § 6
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§5

1. Zasady kszta³towania zabudowy dziel¹ siê na dwie grupy:
1) dotycz¹ce kszta³towania zabudowy nowej,
2) dotycz¹ce kszta³towania zabudowy istniej¹cej.
2. Zasady kszta³towania nowej zabudowy w terenach
mieszkaniowych jednorodzinnych i us³ugowych, mieszanych z zabudow¹ mieszkaniow¹ i zabudowy siedliskowej w terenach rolnych dotycz¹ce budynku g³ównego s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê cztery typy zabudowy w zale¿noci od wielkoci dzia³ki, na której zlokalizowany jest budynek:
A, B, C, D,
2) ustala siê wymóg zachowania proporcji budynku
w zale¿noci od typu zabudowy okrelonych w tab. 1
ppk 10) poprzez:
a. dopuszczalne wielkoci rzutu budynku i stosunek
boków  a:b
b. maks. i min dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy  h
c. k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych  ß
d. maks. poziom pod³ogi parteru
proporcje zabudowy w poszczególnych typach
przedstawia schemat 1  za³. nr 3 do Uchwa³y
3) dla typu A zabudowy dopuszcza siê rozcz³onkowanie
bry³y budynku w kszta³cie litery L lub T,
4) ustala siê wymóg zastosowania dachu dwuspadowego dla g³ównych po³aci dachu  dopuszcza siê dach
naczó³kowy,
5) ustala siê wymóg symetrii po³aci dachowych
6) ustala siê wymóg symetrii elewacji od strony frontu
dzia³ki dla typów zabudowy A, B, C
7) dopuszcza siê zastosowanie elementów budynku takich jak: podcieñ, wystawka, weranda, ganek w poTYPY ZABUDOWY
Proporcje obiektu
Minimalna szerokoæ
odpowiadaj¹ce
frontu dzia³ki
wielkoci dzia³ki
Plan budynku
Maksymalna wysokoæ
budynku
K¹t nachylenia po³aci
dachowej
Maksymalna ró¿nica
poziomów miêdzy terenem
a pod³og¹ parteru budynku

szczególnych typach zabudowy  zgodnie z tab. 2,
ppkt 11) przy zachowaniu:
a. szerokoæ podcienia maks. 2/5 szerokoci budynku
b. szerokoæ wystawki, ganku i werandy maks. 1/3
szerokoci budynku
c. maks. wysokoæ podcienia, wystawki  kalenica budynku
d. maks. wysokoæ zabudowy werandy i ganku  okap
dachu budynku
e. dach dwuspadowy, dopuszcza siê dach jednospadowy dla formy ganku i werandy o spadku w kierunku na zewn¹trz budynku
8) jako materia³y wykoñczeniowe stosowaæ:
a. wykoñczenie cian -nieotynkowany mur z ceg³y ceramicznej w kolorze czerwonym lub ¿ó³tym albo
tynk, dopuszcza siê deskowanie szczytów budynku
b. stolarka okienna i drzwiowa dowolnego koloru w
kszta³cie prostok¹ta, podzia³ wewnêtrzny symetryczny, zakaz stosowania jednoprzestrzennych
po³aci szklanych
c. dach z dowolnego materia³u, w kolorze grafitowym,
br¹zowym i czerwonym z wykluczeniem jaskrawej
czerwieni
9) dla zabudowy us³ugowej o charakterze u¿ytecznoci
publicznej (us³ugi owiaty, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi administracji, us³ugi kultury i kultu religijnego) dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie
zabudowy i zastosowanie dominanty przestrzennej*,
przy zachowaniu elementów regionalnych architektury i sharmonizowaniu jej z krajobrazem ¯u³aw,
10) Ustala siê proporcje dla zabudowy (TAB. 1):

A

B

C

D

80 m

35 m

25 m

20 m

a = 12÷14 m
b = (1,5÷1,8)a

a = 11÷12 m
b = (1,5÷1,8)a

a = 8÷11 m
b = (1,4÷1,7)a

a = 8÷10 m
b = (1,3÷1,6)a

10 ÷13 m

9 ÷10 m

7 ÷9 m

6,5 ÷8,5 m

400 ÷ 500

400 ÷ 500

400 ÷ 500

400 ÷ 500

+ 1.00 m

+ 1.00 m

+ 0.60 m

+ 0.60 m

11) Dopuszcza siê zastosowanie detalu architektonicznego (TAB. 2):
TYPY ZABUDOWY
Dowietlenie poddasza
du¿ymi oknami w cianie
szczytowej budynku
Podcieñ
Wystawka
Ganek
Weranda

Detal
architektoniczny

+  dopuszcza siê
---  nie dopuszcza siê

A

B

C

D

+
(dwa okna)

+
(dwa okna)

+
(jedno okno)

---

+
+

--+

--+

-----

+

+

+

+
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b. maks. i min dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy  h
c. k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych  ß
proporcje zabudowy w poszczególnych typach przedstawia schemat 1  za³. nr 3 do Uchwa³y
3) ustala siê wymóg zastosowania dachu jedno lub
dwuspadowego
4) jako materia³y wykoñczeniowe cian stosowaæ tynk,
ceg³ê, kamieñ, drewno
5) dopuszcza siê rozcz³onkowanie bry³y budynku
w kszta³cie litery L
6) proporcje zabudowy towarzysz¹cej (Tab. 3):

3. Zasady kszta³towania nowej zabudowy dot. budynków
towarzysz¹cych g³ównego na dzia³kach mieszkaniowych jednorodzinnych i us³ugowych oraz mieszanych
z zabudow¹ mieszkaniow¹ s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê dwa typy zabudowy towarzysz¹cej* budynkowi g³ównemu: inwentarski i pomocniczy (gara¿e, warsztaty, itp.),
2) ustala siê wymóg zachowania proporcji budynku w
zale¿noci od typu zabudowy okrelonych w tab. 3
 ppkt 6) poprzez:
a. dopuszczalne wielkoci rzutu budynku i stosunek boków  a:b
TYPY ZABUDOWY
Proporcja obiektu

Plan budynku
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INWENTARSKI

POMOCNICZY

a = 11÷15 m
b = (2,3÷3,0)a

(M.IN. GARA¯E, WARSZTATY ITP.)
a = maks. 11 m
b = (1,4÷2,2)a

11 m

8m

Maksymalna wysokoæ
budynku
K¹t nachylenia po³aci
dachowej

4. Nie ustala siê zasad kszta³towania nowej zabudowy
przemys³owej, produkcyjnej, magazynowej, zwi¹zanej
z obs³ug¹ rolnictwa oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz w terenach zieleni sportowej,
cmentarzy i ogrodów dzia³kowych; dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy, pod warunkiem
sharmonizowania jej z najbli¿szym otoczeniem i krajobrazem ¯u³aw.
5. Zasady kszta³towania istniej¹cej zabudowy s¹ nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê rozbudowê, nadbudowê, przebudowê istniej¹cych budynków przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a. proporcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej, terenów mieszanych z zabudow¹ mieszkaniow¹ i zabudowy siedliskowej w terenach rolnych po rozbudowie, nadbudowie lub
przebudowie dostosowaæ lub przybli¿yæ do proporcji okrelonych w pkt 2-3 niniejszego paragrafu,
b. dla zabudowy us³ugowej o charakterze u¿ytecznoci publicznej (us³ugi owiaty, us³ugi zdrowia i
opieki spo³ecznej, us³ugi administracji, us³ugi kultury i kultu religijnego) dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy i zastosowanie dominanty przestrzennej*, przy zachowaniu elementów
regionalnych architektury i sharmonizowaniu jej z
krajobrazem ¯u³aw,
c. dla pozosta³ych terenów nie ustala siê zasad kszta³towania istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy, pod warunkiem
sharmonizowania jej z najbli¿szym otoczeniem i krajobrazem ¯u³aw
d. w przypadku wymiany zabudowy obowi¹zuj¹ zasady
kszta³towania jak dla nowej zabudowy (§ 5 pkt 2-5)
5. Ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych o
cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na za³.
nr 2 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z
odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i
prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. W przypadku lokalizowania zabudowy (ka¿dego rodzaju) w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi eks-

0

12 ÷ 45

0

0

12 ÷ 45

0

presowej  budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców
prawnych.
7. W przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej
w terenach mieszanych lub jako funkcja towarzysz¹ca
funkcji podstawowej terenu w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci zastosowaæ
rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem 
budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców prawnych.
8. W zwi¹zku z p³ytkim wystêpowaniem wód podziemnych oraz terenami depresyjnymi w obszarze planu do
projektu budowlanego nale¿y wykonaæ szczegó³owe
badania warunków posadowienia obiektów w formie
dokumentacji geologiczno in¿ynierskiej lub geotechnicznej.
9. Ca³y obszar planu jest zagro¿ony powodzi¹, realizacja
zabudowy (ka¿dego rodzaju) wymaga dodatkowych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.
§6
1. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru
planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê obs³ugê terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi z ogólnodostêpnych dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych oraz z ci¹gów pieszojezdnych,
2) istniej¹ce tereny zabudowy mieszkaniowej w terenach rolnych, projektowana zabudowa siedliskowa
zwi¹zana z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz
dzia³ki wydzielone w zainwestowanych terenach
obs³ugiwane s¹ z dróg wewnêtrznych,
3) drogami ogólnodostêpnymi s¹ tereny: 01.KD, 02.KD,
03.KL, 04.KD, 05.KD, 07.KZ, 010.KZ, 011.KD, 012.KZ,
013.KZ, 014.KD, 016.KZ  za³. nr 1 do niniejszej
uchwa³y oraz B.01.KZ, B.02.KD, B.03.KD, B.04.KD,
B.05.KX, B.06.KD, B.07.KD, B.08.KZ, B.09.KD,
B.010KD/KZ, B.011.KZ, B.012.KD, B.014.KD,
B.015.KD, B.016.KX, i tymczasowo do czasu realizacji docelowego przebiegu drogi B.08.KZ tereny: B.41.
ZI/KZ, B.42.ZI/KZ,
4) dostêp do terenów drogi ekspresowej KS ograniczona, wy³¹cznie poprzez bezkolizyjne wêz³y drogowe.
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2. Zasady dotycz¹ce polityki parkingowej w obszarze planu s¹ nastêpuj¹ce (podane poni¿ej iloci mp s¹ wartociami minimalnymi, które trzeba zapewniæ w obrêbie
w³asnych terenów):
1) w terenach mieszkaniowych:
a. 1 mp/mieszkanie,
b. zakaz parkowania samochodów ciê¿arowych i autobusów
2) w terenach us³ug publicznych (UO, UK):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego
b. zapewniæ 10mp dla rowerów
3) w terenach zieleni publicznej:
a. zakaz parkowania pojazdów samochodowych
b. zapewniæ 10mp dla rowerów
4) w terenach us³ugowych o charakterze komercyjnym
(UW, UH):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug lub 10mp/100 zatrudnionych
5) w terenach przemys³owych (P):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug lub 10mp/100 zatrudnionych
b. w ka¿dym terenie lub wydzielonej z niego dzia³ki
2 mp dla samochodów ciê¿arowych
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych
liniami i rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y  Rysunek planu 1:5000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 01.KD, 02.KD,
04.KD, 011.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  istniej¹ce drogi gminne
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m, z wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 05.KD, 014.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  rezerwa terenu pod rozwi¹zania
komunikacyjne w zwi¹zku z realizacj¹ drogi ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 03.KL
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica lokalna  istniej¹ca droga gminna
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m, z wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 07.KZ, 010.KZ,
013.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  fragment ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹cego wsie: Kiezmark, Cedry Ma³e i obs³uguj¹cego przyleg³e tereny, biegn¹cego równolegle do drogi
ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. ruch pieszy i rowerowy wydzielonym ci¹giem poza
jezdni¹
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 012.KZ, 016KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  istniej¹ca droga powiatowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, z wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od pieszego i rowerowego
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3702 

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 06.KS, 015.KS
2) FUNKCJA TERENU
a. droga ekspresowa Gdañsk  Warszawa  Chy¿ne
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 40 m,
b. dostêpnoæ do terenu ograniczona, wjazd na drogê
wy³¹cznie poprzez wêz³y bezkolizyjne.
c. zakaz ruchu pieszego i rowerowego
d. zakaz sytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, z wyj¹tkiem
sieci i urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi
oraz przejæ poprzecznych,
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 08.KS
2) FUNKCJA TERENU
a. droga ekspresowa  Miejsce Obs³ugi Podró¿nych
(MOP)
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. wjazd i wyjazd z drogi ekspresowej jednostronny
z kierunku do Gdañska,
b. dopuszcza siê wjazd do terenu MOP-u od strony
drogi 05.KD na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi ekspresowej
c. ustala siê MOP III-go rodzaju, dopuszcza siê lokalizacjê stanowisk postojowych (parkingu), jezdni manewrowych, urz¹dzeñ wypoczynkowych, sanitarnych i owietlenia, stacji paliw, stanowisk obs³ugi
pojazdów, obiektów gastronomiczno-handlowych,
informacji turystycznej, obiektów noclegowych,
us³ug administracji
d. dopuszcza siê umieszczenie reklam i tablic informacyjnych nie zwi¹zanych z organizacj¹ ruchu, przy zachowaniu min odleg³oci od krawêdzi jezdni 40 m
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 09.KS
2) FUNKCJA TERENU
a. droga ekspresowa  Miejsce Obs³ugi Podró¿nych
(MOP)
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. wjazd i wyjazd z drogi ekspresowej jednostronny z
kierunku do Warszawy,
b. dopuszcza siê wjazd do terenu MOP-u od strony
drogi 010.KZ i B.08.KZ (za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y) na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi
ekspresowej
c. ustala siê MOP II-go rodzaju, dopuszcza siê lokalizacjê stanowisk postojowych (parkingu), jezdni manewrowych, urz¹dzeñ wypoczynkowych, sanitarnych i owietlenia, stacji paliw, stanowisk obs³ugi
pojazdów, obiektów gastronomiczno-handlowych,
informacji turystycznej
d. dopuszcza siê umieszczenie reklam i tablic informacyjnych nie zwi¹zanych z organizacj¹ ruchu, przy zachowaniu min odleg³oci od krawêdzi jezdni 40 m
4. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych liniami i rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 2
do niniejszej Uchwa³y  Rysunek planu 1:2000 s¹
nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B. 05.KX, B. 016.KX
2) FUNKCJA TERENU
a. ci¹g pieszo  jezdny
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y

Poz. 1639

b. typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
c. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
d. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.02.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  dojazd do pól uprawnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m jak na
rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
b. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
c. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.02.KD, B.04.KD,
B.06.KD, B.07.KD, B.09.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  drogi dojazdowe do istniej¹cej i
projektowanej zabudowy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.012.KD, B.014.KD,
B.015.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  rezerwa terenu pod rozwi¹zania
komunikacyjne w zwi¹zku z realizacj¹ drogi ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m  jak na
rys. planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y,
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.010.KD/KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  dojazd do szko³y jako funkcja docelowa po wybudowaniu drogi ekspresowej; tymczasowo czêæ terenu w ci¹gu ulicy zbiorczej B.08.KZ
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. do czasu realizacji nowego przebiegu ulicy zbiorczej
(teren B.08.KZ) dla czêci terenu (w ci¹gu istniej¹cej
drogi) obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu B.08.KZ
b. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys.
planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y,
c. szerokoæ jezdni min. 5 m
d. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
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e. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
f. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.011.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  fragment ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹cego wsie: Kiezmark, Cedry Ma³e i obs³uguj¹cego przyleg³e tereny, biegn¹cego równolegle do drogi
ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. ruch pieszy i rowerowy wydzielonym ci¹giem poza
jezdni¹
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.08KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  istniej¹ca droga powiatowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, z wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od pieszego i rowerowego
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zakaz bezporedniego skrzy¿owania z drog¹ KS,
przejazd bezkolizyjny nad drog¹ ekspresow¹
g. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
h. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: B.013.KS
2) FUNKCJA TERENU
a. droga ekspresowa Gdañsk  Warszawa  Chy¿ne
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3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 40 m, jak na
rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y,
b. ustala siê wymóg lokalizacji ekranu akustycznego
wzd³u¿ terenów B.24P, B.23.M/EE
c. dostêpnoæ do terenu ograniczona, wjazd na drogê
wy³¹cznie poprzez wêz³y bezkolizyjne.
d. zakaz ruchu pieszego i rowerowego
e. zakaz sytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, z wyj¹tkiem
sieci i urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi
oraz przejæ poprzecznych.
§7
1. Zasady obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) ZAOPATRZENIE W WODÊ:
a. istniej¹ce ujêcie wody  teren B.13.WZ  za³. nr 2
do Uchwa³y oraz 11.WZ  za³. nr 1 do Uchwa³y
b. zaopatrzenie w wodê istniej¹cej i projektowanej
zabudowy z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej
2) ODPROWADZENIE CIEKÓW SANITARNYCH:
a. istniej¹ca zak³adowa oczyszczalnia cieków (teren
B.40NO/ZI  za³. nr 2 do Uchwa³y) do likwidacji
b. istniej¹c¹ przepompowniê cieków w terenie
B.37.MW  za³. nr 2 do Uchwa³y oraz istniej¹ce odcinki kana³ów sanitarnych (w terenachB.34.MW,
B.36.UO, B.37.MW  za³. nr 2 do Uchwa³y) w³¹czyæ
do systemu projektowanej kanalizacji sanitarnej
c. odprowadzenie cieków sanitarnych z istniej¹cej i
projektowanej zabudowy we wsi i dawnym PGR (obszar objêty rys. planu  za³. nr 2 do Uchwa³y oraz
tereny: 16.UW/M, 18.UW, 20.M, 22M/WW, 23.ZS,
24.EE, 25.M, 26.P, 08.KS, 09.KS  za³. nr 1 do Uchwa³y) do projektowanej kanalizacji sanitarnej (kana³y
sanitarne grawitacyjne i kana³y t³oczne), dalej poprzez system przepompowni (jedna istniej¹ca oraz
cztery projektowane w terenach B.28.M, B.20.M,
B.03.KD, B.08.KZ  poza jezdni¹  za³. nr 2 do Uchwa³y) do istniej¹cej oczyszczalni cieków we wsi Cedry
Wielkie (poza obszarem opracowania planu)
d. dopuszcza siê odprowadzenie cieków z obszaru tzw.
kolonii Cedry Ma³e  tereny od 1.P/UW do 15.M
indywidualnie: do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem do oczyszczalni cieków lub
do przydomowych oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych
e. docelowo cieki z obszaru tzw. kolonii Cedry Ma³e
 tereny od 1.P/UW do 15.M odprowadziæ do projektowanej kanalizacji sanitarnej, dalej poprzez przepompowniê w terenie 10 P/UW do istniej¹cej oczyszczalni cieków we wsi Cedry Wielkie (poza obszarem opracowania planu)
3) ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH:
a. ze wzglêdu na wysoki poziom wód gruntowych nie
projektuje siê systemów kanalizacji deszczowej
b. z terenów nieutwardzonych wody opadowe zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
c. z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych wody
deszczowe odprowadziæ do odcinków kanalizacji
deszczowej (stanowi¹cej element zagospodarowania terenu okrelony na etapie projektu budowlanego inwestycji) i dalej przez separatory zanieczysz-
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czeñ (podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach) do wód p³yn¹cych lub gruntu
REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH:
a. istniej¹ca stacja pomp  teren 22.M/WW oraz kana³y wraz z wa³ami  tereny 21. W/ZE, 27. W/ZE, 28.
W/ZE, 29.W/ZE
b. regulacja stosunków wodnych  melioracja obszaru planu poprzez istniej¹cy system melioracyjny 
urz¹dzenia melioracji podstawowej oraz szczegó³owej
ZAOPATRZENIE W GAZ:
a. z projektowanej sieci redniego cinienia z zastosowaniem reduktorów domowych lub punktów redukcyjnych
b. projektowane gazoci¹gi .c. zasilane z istniej¹cego
gazoci¹gu wysokiego cinienia w gminie Pruszcz Gd.
i Pszczó³ki poprzez istniej¹ce stacje redukcyjno  pomiarowe Io w m. Juszkowo i Pszczó³ki lub poprzez
projektowany gazoci¹g w.c. i projektowana stacje
redukcyjno-pomiarow¹ Io we wsi Trutnowy (poza
obszarem opracowania planu)
ZAOPATRZENIE W CIEP£O:
a. z lokalnych niskoemisyjnych lub nie emisyjnych róde³
7) ZAOPATRZENIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥:
a. teren 24.EE  za³. nr 1 do Uchwa³y  istniej¹cy
G³ówny Punkt Zasilania Cedry Ma³e zasilaj¹cy w
energiê elektryczn¹ obszar gminy Cedry Wielkie
b. teren B.23.M/EE  za³. nr 2 do Uchwa³y  istniej¹cy posterunek energetyczny
c. zaopatrzenie w energiê istniej¹cej i projektowanej zabudowy z istniej¹cych i projektowanych linii NN (kablowych lub napowietrznych) zasilanych
z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych
8) GOSPODARKA ODPADAMI STA£YMI:
a. odpady sta³e gromadziæ w szczelnych pojemnikach umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów w obrêbie w³asnej dzia³ki
b. wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
Przebieg istniej¹cych i projektowanych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu oraz lokalizacjê istniej¹cych
i projektowanych urz¹dzeñ niezbêdnych do obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu przedstawia Ideogram
in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu  za³¹czniki 4a i 4b
do niniejszej Uchwa³y
§8

1. Terenami dla realizacji celów publicznych s¹ tereny:
 komunikacji: KS, KZ, KL, KD, KX, KP,
 us³ug owiaty UO,
 us³ugi kultu religijnego UK,
 obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej NO,
WZ, WW, EE,
 zieleni urz¹dzonej ZP, ZZ, ZD, ZS, ZI.
2. Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania w wysokoci:
 30% dla terenów: czêci terenów 1.P/UW, 2.M, 3.M,
6.M, 9.M, (w obszarze ró¿nicy zasiêgu terenów inwestycyjnych w stosunku do planu ogólnego gmi-

ny), 16UW/M, 20.M, 08.KS, 09.KS  za³. nr 1 do Uchwa³y
oraz B.1.M, B.14.M, B.18.M, B.21.P B.33.P, czêci terenów B.2.M., B.5.M., B.6.M., B.9.M, B.10.M (w obszarze
ró¿nicy zasiêgu terenów inwestycyjnych w stosunku
do planu ogólnego gminy)  za³. nr 2 do Uchwa³y,
 0% dla pozosta³ych terenów.
§9
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy w Cedrach Wielkich.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Cedrach
Wielkich,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania 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 rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Cedry Wielkie granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§ 10
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Cedry Wielkie  Uchwa³a Nr VI/
38/94 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 34/94 z dnia 8 grudnia
1994 r., poz. 181).
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1640
UCHWA£A Nr VII/262/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 5 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 255, 256, 269, 270,
271 na terenie wsi Korne gmina Kocierzyna (zmiana
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.)
Na podstawieart. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1640
§1

Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Korne:
1. Dzia³ka nr 255 o pow. 8,99 ha, dzia³ka nr 269 o pow.
11,34 ha, dzia³ka nr 270 o pow. 5,43 ha, dzia³ka nr 271
o pow. 1,47 ha przeznaczone w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod uprawy polowe i dzia³ka nr 256 o
pow. 8,99 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy
Kocierzyna pod uprawy polowe i czêciowo o pow.
2,0 ha pod lotnisko sanitarne, przeznacza siê pod lotnisko mig³owców, szybowców i samolotów sportowych z zapleczem sportowo-turystyczno-rekreacyjnym
i funkcjami towarzysz¹cymi wraz z siedliskiem mieszkalnym zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ na terenie
lotniska.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
KZ  teren lotniska mig³owców, szybowców i samolotów sportowych z zapleczem sportowo-turystyczno-rekreacyjnym i funkcjami towarzysz¹cymi wraz
z siedliskiem mieszkalnym zwi¹zanym z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ na terenie lotniska.
Teren dzia³ki 256 dla realizacji:
 obiektów kubaturowych gastronomiczno-handlowych,
 ekspozycji zabytkowych samolotów,
 obiektów gospodarczych dla obs³ugi,
 pola campingowego z pawilonami mieszkalnymi
i polem namiotowym i obiektami towarzysz¹cymi,
 hangarów z zapleczem i warsztatami,
 jednego siedliska zabudowy mieszkaniowej z obiektami gospodarczymi,
 drogi serwisowej z parkingami,
 nawierzchnie pasów i dróg startowych nie wydzielone, trawiaste.
Teren dzia³ki 271 dla realizacji:
 magazyn paliw ze zbiornikami podziemnymi,
 hangarów przenonych rozbieralnych.
Teren dzia³ek 255, 269 i 270 dla realizacji:
 pól zapasowych do l¹dowania i nawierzchni trawiastych.
Dla ca³ego obszaru lotniska do realizacji:
 obiekty kubaturowe parterowe lub dwukondygnacyjne o dachach dostosowanych do funkcji obiektów,
 wysokoæ budynków maks. 10,5 m, wysokoæ budynków hangarowych i specjalistycznych do 15,0m
liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia obiektów w zale¿noci
od potrzeb o wysokoci maks. 0,9 nad poziom terenu.
Realizacja wed³ug potrzeb etapami na podstawie planu zabudowy i zagospodarowania terenu dla ka¿dego wydzielonego etapu i opracowañ projektu budowlanego dla poszczególnych obiektów.
 do projektu budowlanego nale¿y wykonaæ szczegó³owe badania warunków posadowienia obiektów w formie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej, lub geotechnicznej,
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 bry³y budynków dostosowane do potrzeb lotniczych z uwzglêdnieniem architektury regionalnej i
lokalnych tradycji,
 budynek mieszkalny w³aciciela lotniska na dzia³ce nr 256 zabezpieczyæ od uci¹¿liwego oddzia³ywania dzia³alnoci lotniska i us³ug na tym terenie,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu.
ZI tereny zieleni izolacyjnej szer. min. 3,0 m od strony drogi krajowej G-20.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg  droga serwisowa o szerokoci 6,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych z zatoczkami do zawracania 12,5 x 12,5 m z wyjazdem na drogê krajow¹
G-20, poprzez istniej¹c¹ drogê gminn¹, nr 265/1, zgodnie z decyzj¹ GDDP w Gdañsku (Gd.-15a-436/99
z dnia 08.09.1999 r.).
 skrzy¿owanie jako zjazd tymczasowy nale¿y zmodernizowaæ, zmieniaj¹c na koñcowym odcinku
przebieg drogi gminnej, w celu uzyskania prostopad³ego wlotu do drogi krajowej.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej krajowej
G-20 o 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony
projektowanego lotniska,
 obs³uga komunikacyjna przedmiotowych terenów
lotniska poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych i parkingów.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej wsi Korne za pomoc¹ przy³¹cza
wodnego w trakcie realizacji,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych wywo¿one przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa, pod
warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê,
 cieki odprowadzane docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ do oczyszczalni
która je odbiera,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe z terenu zabudowy mieszkaniowej terenów
campingów i pola namiotowego powierzchniowo
do gruntu,
 wody opadowe z parkingów, dróg i placów manewrowych utwardzonych na terenie lotniska, nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ
w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów kubaturowych powierzchniowo do gruntu, do ziemi mog¹ byæ odprowadzane
cieki deszczowe, je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzenia cieków,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo
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posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu
i utylizacji tego typu odpadów,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i N po wykonaniu przy³¹cza elektroenergetycznego bêd¹cego w budowie,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zakrzewiæ i zazieleniæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenów przeznaczonych pod lokalizacje obiektów kubaturowych i pole namiotowe gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg, wskazana jest
lokalizacja rzêdu krzewów wzd³u¿ granicy posesji
od strony dróg istniej¹cych, projektowanych i drogi
krajowej nie przylegaj¹cych do pola l¹dowañ,
 koniecznoæ opracowania projektu technicznego
zjazdu na drogê krajow¹ G-20,na etapie decyzji o
warunkach zabudowy,
 zjazd z drogi krajowej G-20, nale¿y zrealizowaæ równolegle z realizacj¹ zabudowy na przedmiotowym
terenie,
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi drogi
krajowej G-20,
 urz¹dzenia reklamowe instalowaæ w odleg³oci min.
25,0 m od krawêdzi jezdni docelowej drogi krajowej
G-20,
 odleg³oæ planowanej zabudowy mieszkaniowej od
drogi krajowej winna byæ ustalana w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê
po drodze krajowej min. 30,0 m od skraju pasa jezdnego,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi do jego obowi¹zków nale¿y równie¿ wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi,
 podzia³ terenu nie bêdzie powodowa³ realizacji pojedynczych zjazdów na drogê krajow¹ G-20
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od projektowanego magazynu paliw,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od projektowanej linii wysokiego napiêcia 400KV.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr
255, 256, 269, 270, 271 w skali 1:2000 stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,

d) granice stref uci¹¿liwoci,
e) granice strefy ochronnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 dla terenu lotniska 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27
kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych
granicami niniejszego planu miejscowego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1641
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 10 maja 2001 r.
pomiêdzy Powiatem Starogardzkim a Gmin¹ Miejsk¹
Starogard Gdañski w sprawie zarz¹dzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838 zm. w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958), art. 5
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 ze zm.) Powiat Starogardzki reprezentowany przez Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta Starogardzki  Andrzej Grzyb
2. Wicestarosta Starogardzki  Wies³aw Lica
oraz
Gmina Miejska Starogard Gdañski reprezentowana
przez Zarz¹d Miasta Starogardu Gdañskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
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1. Prezydent Miasta  Stanis³aw Karbowski
2. Wiceprezydent Miasta  Eugeniusz ¯ak
w obecnoci Skarbnika Miejskiego  El¿biety Aletorowicz
zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Na mocy niniejszego porozumienia Powiat Starogardzki
powierza a Gmina Miejska Starogard Gdañski przejmuje
do wykonania zarz¹d nad drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdañski,
wyszczególnionymi w za³¹czniku nr 1.
§2
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1. Utrzymanie i konserwacja dróg wyszczególnionych w
§ 1 wed³ug zakresu rzeczowego okrelonego w za³¹cznikach nr 2 i 3.
2. Prowadzenie spraw dotycz¹cych zajêcia pasa drogowego w ni¿ej wymienionym zakresie:
a) wydawanie oraz ewentualne zmienianie i cofanie
zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego pod prowadzenie w nim robót lub wykorzystywanie pasa drogowego w celach innych ni¿ transportowe w tym
zezwoleñ na umieszczanie reklam oraz obiektów
handlowych i us³ugowych  art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j.: w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.),
b) naliczanie, pobieranie i przekazywanie na konto rodka specjalnego w Urzêdzie Miejskim w Starogardzie
Gd. op³at za zajêcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z funkcjonowaniem dróg oraz kar za niedotrzymanie warunków
okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa w podpunkcie a lub za zajêcie pasa drogowego bez zezwolenia  art. 40 ust. 4 cyt. wy¿ej ustawy oraz § 8 ust. 1,
3  7 i § 10 Rozporz¹dzenia Rady Rady Ministrów z
dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. z 1986 r. Nr 6, poz. 33 ze zm.),
c) przyjmowanie zawiadomienia o zakoñczeniu robót
w pasie drogowym i przywróceniu zajmowanego
odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu
u¿ytecznoci (§ 7 ust. 1 cyt. rozporz¹dzenia),
d) dokonywanie komisyjnych odbiorów zajmowanych
odcinków pasa drogowego (§ 7 ust. 2 cyt. rozporz¹dzenia).
§3
1. Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, wed³ug kryteriów legalnoci, celowoci i gospodarnoci.
2. Realizacja robót bêdzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy o zamówieniach
publicznych.

2. Na utrzymanie i konserwacjê dróg powiatowych objêtych niniejszym porozumieniem w okresie od dnia
01.07.2001 r. do dnia 31.12.2001 r., Starosta Starogardzki przeka¿e rodki finansowe w wysokoci 280 tys. z³
(dwiecie osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych), p³atne w ratach miesiêcznych do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca, I rata 29.07.2001 r.
3. Na utrzymanie dróg (okrelonych w za³¹czniku nr 1)
zostanie ponadto przeznaczony dochód gromadzony
na koncie rodka specjalnego Urzêdu Miejskiego w Starogardzie Gdañskim Nr 11602026-66002007 w BIG
Bank Gdañski Spó³ka Akcyjna I Oddzia³ w Starogardzie Gdañskim z nastêpuj¹cych róde³:
a) z op³at i kar okrelonych w art. 40 ust. 4 cyt. Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
§ 8 ust. 1, 3-7 i § 10 cyt. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych, naliczonych przez Urz¹d Miejski w Starogardzie Gd. od dnia podpisania niniejszego porozumienia.
§5
Wszelkie roszczenia o odszkodowanie z tytu³u poniesionych szkód na drogach objêtych niniejszym porozumieniem, w wyniku z³ego stanu nawierzchni nale¿y kierowaæ do Powiatowego Zarz¹du Dróg w Starogardzie
Gdañskim (do wykorzystania spraw ubezpieczeniowych).
§6
1. Porozumienie niniejsze obowi¹zuje do dnia 31 grudnia
2001 r.
2. Za zgod¹ stron, porozumienie mo¿e byæ zmienione lub
rozwi¹zane w ka¿dym czasie.
3. Porozumienie mo¿e zostaæ przed³u¿one aneksem na
lata nastêpne. Ze wzglêdu na koniecznoæ prowadzenia akcji zimowej powy¿szy aneks nale¿y podpisaæ w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzaj¹cego.
§7
Porozumienie niniejsze wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za Powiat Starogardzki
Starosta
A. Grzyb
Wicestarosta
W. Lica
Skarbnik Powiatu
R. Brzeziñska

Za³¹cznik Nr 1
do Porozumienia
z dnia 15 maja 2001 r.

§4
1. Prowadzenie powierzonych spraw okrelonych w § 2
niniejszego porozumienia bêdzie finansowane w ca³oci przewidzianymi na ten cel rodkami bud¿etowymi,
przekazanymi przez Starostê Starogardzkiego, stronie
przyjmuj¹cej prowadzenie spraw zgodnie z § 1.

Za Gminê Miejsk¹
Starogard Gdañski
Prezydent Miasta
S. Karbowski
Vice Prezydent Miasta
E. ¯ak
Skarbnik Miejski
E. Aletorowicz

WYKAZ DROG POWIATOWYCH
1. Gen. Andersa
2. Al. Armii Krajowej
3. Chojnicka
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Hieronima Derdowskiego
Romana Dmowskiego
Bp. K. Dominika
Grunwaldzka
Hallera
Al. Jana Paw³a 11
Jab³owska
Juranda ze Spychowa
Kana³owa
Kolejowa
Kopernika
Korczaka
Kociuszki
Bp. Krasickiego
Lubichowska
Magazynowa
Murarska
Norwida
Dr. Owidzka
ul. Owidzka
Paderewskiego
Pelpliñska  odcinek od ul. Kociuszki do ul. Pomorskiej
Marsz. J. Pi³sudskiego
Podgórna
Pomorska  odcinek od ul. Pelpliñskiej w kierunku linii PKP
Prusa
2 Pu³ku Szwole¿erów
Reymonta
Rynek
Skarszewska
Ks. Ignacego Skorupki
Sobieskiego
ciegiennego
Tczewska
Traugutta
Zielona
ulica bez nazwy w kierunku Starogard Gd.  Rywa³d
Za³¹cznik Nr 2
do Porozumienia
z dnia 15 maja 2001 r.
WYKAZ PRAC UTRZYMANIOWYCH
I KONSERWACYJNYCH

I. Przez utrzymanie i konserwacjê nale¿y rozumieæ nastêpuj¹ce czynnoci dotycz¹ce zasadniczej n.w. grupy
robót naprawczych zapewniaj¹cych nale¿yt¹ eksploatacjê ulic oraz sprawny i bezpieczny ruch drogowy:
1. Utrzymanie nawierzchni drogowych jezdni i chodników:
 bie¿¹ce remonty cz¹stkowe polegaj¹ce na ci¹g³ym usuwaniu uszkodzeñ jezdni ulicznych i chodników d  wielkoci ³at w jednym miejscu: bitumicznych typu redniego i ciê¿kiego (walka z prze³omami) o powierzchni do 2 m2, bitumicznych
typu lekkiego  kostkowych o pow. do 5 m2, brukowcowych i z p³yt betonowych o pow. do 12 m2
z wywozem rumoszu na wysypisko miejskie w Linowcu,
 mechaniczne profilowanie dróg gruntowych (1 km)
przynajmniej 1 raz w miesi¹cu w okresie od maja
do listopada br.,

2.

3.
4.

5.

6.

7.

 naprawy powierzchni uszkodzeñ wiêkszych ni¿ to
okrelono jak wy¿ej bêd¹ traktowane jako remonty
nie objête niniejszym porozumieniem i powinny byæ
kwalifikowane do wykonania remontów kapitalnych
i modernizacji.
Utrzymanie urz¹dzeñ drogowych (oznakowania pionowego i poziomego oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu):
 odnowa (renowacja) istniej¹cego oznakowania poziomego min. raz w roku oraz w sierpniu dodatkowo przed szko³ami ,
 bie¿¹ce naprawy oznakowania pionowego z wymian¹ zu¿ytych lub uszkodzonych tarcz znaków i wsporników nie nadaj¹cych siê do renowacji,
 wprowadzenie zmian w oznakowaniu poziomym i
pionowym, które wynikaj¹ ze zmian organizacji ruchu nie s¹ objête niniejszym porozumieniem.
Utrzymanie budowli in¿ynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów):
 odnawianie pow³ok ochronnych na porêczach.
Utrzymanie odwodnienia pasów drogowych:
 cinanie zawy¿onych poborcy,
 odtwarzanie rowów przydro¿nych,
 oczyszczanie rowów melioracyjnych,
 jednorazowe oczyszczenie wpustów ulicznych, osadników studni rewizyjnych i przykanalików, urz¹dzeñ
wymiana uszkodzonych wyprowadzeñ tych urz¹dzeñ.
Zimowe utrzymanie ulic:
 likwidacja zjawisk zimowych (liskoæ, zanie¿enie),
wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i
chodnikach niegu utrudniaj¹cego komunikacjê,
 oczyszczanie jezdni i chodników z zalegaj¹cych pozosta³oci materia³ów uszorstniaj¹cych po ustaniu
warunków zimowych,
 utrzymaniem zimowym objête s¹ drogi o nawierzchni twardej, na których odbywa siê regularna komunikacja autobusowa (wy³¹czone s¹ drogi o nawierzchni gruntowej).
Utrzymanie zieleni:
 koszenie wysokich traw i chwastów, przycinanie
krzewów i ¿ywop³otów,
 wycinka sanitarna drzew i krzewów z usuwaniem
wiatro³omów i wiatrowa³ów wg wykazu zieleñców.
Oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników:
 oczyszczanie jezdni i chodników po stwierdzeniu zanieczyszczeñ maj¹cych niekorzystny wp³yw na rodowisko i wygl¹d estetyczny ulic,
 w zale¿noci od stopnia zanieczyszczenia bêd¹ usuwane mechanicznie lub rêcznie z wywozem nieczystoci na wysypisko miejskie.
Za³¹cznik Nr 3
do Porozumienia
z dnia 15 maja 2001 r.
WYKAZ ZIELENCÓW

I.1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lubichowska  Chojnicka  Kociuszki  RONDO
Hallera  RONDO
Szwole¿erów  Chojnicka  SKWER
Kolejowa  RONDO
Norwida  Mickiewicza  SKWER
Tczewska  CPN  SKWER
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7. Rynek  SKWER
8. Owidzka  Przedmiecie  SKWER
9. Al. Jana Paw³a II  SKWER
10. Prusa  Pelpliñska  SKWER
II. Zieleñ przydro¿na w obrêbie pasów drogowych

1642
Aneks Nr 1
z dnia 2 stycznia 2002 r.
do porozumienia
zawartego w dniu 10 maja 2001 r.
pomiêdzy Powiatem Starogardzkim, a Gmin¹ Miejsk¹
w Starogardzie Gdañskim w sprawie zarz¹dzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Starogardu Gdañskiego.
Gmina Miejska w Starogardzie Gdañskim i Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego jako strony zawartego porozumienia, wprowadzaj¹ nastêpuj¹ce zmiany warunków
umownych.
§ 4 p-kt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Na utrzymanie i konserwacjê dróg powiatowych objêtych niniejszym porozumieniem w okresie od dnia 1
stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego przeka¿e rodki finansowe w ³¹cznej
wysokoci 600 tys. z³ (szeæsettysiêcy z³otych).
Z wy¿ej wymienionej kwoty wyodrêbnia siê rodki w
wysokoci 100 ty. z³ na inwestycje drogowe na drogach
powiatowych w miecie Starogard Gdañski.
Kwota 500 ty. przekazana bêdzie w równych kwartalnych ratalnych, do 15  go ka¿dego pierwszego miesi¹ca
kwarta³u.
Po ka¿dych 6  ciu miesi¹cach realizacji porozumienia
Gmina Miejska przedstawi sprawozdanie rzeczowo  finansowe, do 10 stycznia  sprawozdanie roczne.
W pkt I.2. za³¹cznika nr 2 do porozumienia skrela siê
ustêp o treci:
 wprowadzenie zmian w oznakowaniu poziomym
i pionowym, które wynikaj¹ ze zmian organizacji ruchu nie s¹ objête niniejszym porozumieniem.
Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Niniejszy aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Za Powiat Starogardzki
Starosta
A. Grzyb
Wicestarosta
W. Lica
Skarbnik Powiatu
R. Brzeziñska

Za Gminê Miejsk¹
Starogard Gdañski
Prezydent Miasta
S. Karbowski
Viceprezydent Miasta
E. ¯ak
Skarbnik Miejski
E. Aletorowicz
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1643
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 24 kwietnia 2002 r.
pomiêdzy
Zarz¹dem Powiatu Starogardzkiego
a
Zarz¹dem Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie
w sprawie prowadzenia przez Zarz¹d Gminy Miejskiej
Czarna Woda prac utrzymaniowych i konserwacyjnych
dotycz¹cych dróg powiatowych w obrêbie miasta Czarna Woda.
Strony w osobach:
1. Andrzeja Grzyba  Starosty Starogardzkiego
2. Wies³awa Licy  Wicestarosty
dzia³aj¹cych w imieniu Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego,
1. Jana Grzonkê  Burmistrza Miasta
2. Kazimierza Klingera  cz³onka Zarz¹du Miasta
dzia³aj¹cych w imieniu Zarz¹du Gminy Miejskiej Czarna Woda,
ustalaj¹ co nastêpuje:
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym tj.
2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.
Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838, z pón.zm.)
§1
Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego powierza, a Zarz¹d
Gminy Miejskiej Czarna Woda przyjmuje w imieniu Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego prowadzenie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych dotycz¹cych dróg powiatowych na obszarze tego miasta.
§2
1. Prowadzenie powierzonych spraw okrelonych w § 1
bêdzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel rodkami okrelonymi wg za³. 1 przekazywanymi przez Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego stronie przyjmuj¹cej prowadzenie tych prac w proporcjonalnych ratach p³atnych w terminie do 10 ka¿dego miesi¹ca.
2. Na rok 2002 na utrzymanie i ochronê dróg objêtych
niniejszym porozumieniem przewidziano w bud¿ecie
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd rodki finansowe w wysokoci 42,0 tys. z³ s³ownie z³otych:
czterdzieci dwa tysi¹ce
3. Powy¿sza kwota równa jest iloczynowi iloci km dróg
powiatowych w miecie i stawki wynikaj¹cej z kwoty
ustalonej w bud¿ecie Powiatu na utrzymanie dróg.
4. Zarz¹d Gminy Miejskiej zobowi¹zany jest rozliczyæ siê
z Zarz¹dem Powiatu z wykonania zadañ pod wzglêdem
merytorycznym i finansowym.
5. Rozliczenie powinno nast¹piæ najpóniej do 31 grudnia 2002 r.
6. Zadania nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 1994 r., poz. 344
z pón. zm.)
§3
1. Porozumienie niniejsze obowi¹zuje od dnia 01.01.2002 r.
do dnia 31.12.2002 r.
2. Za zgod¹ stron porozumienie mo¿e byæ zmienione lub
rozwi¹zane w ka¿dym czasie.
3. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je roz-
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wi¹zaæ w ca³oci lub w czêci za jednomiesiêcznym
wypowiedzeniem dokonanym na pimie.
4. Niniejsze Porozumienie zostanie og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego Zarz¹d Gminy Miejskiej
Starosta
Czarna Woda
A. Grzyb
Przewodnicz¹cy
Wicestarosta
Zarz¹du Miasta
W. Lica
J. Grzonka
Cz³onek Zarz¹du Miasta
K. Klinger
Skarbnik Miasta
B. Kropid³owska
Za³¹cznik Nr 1
do Porozumienia
z dnia 24 kwietnia 2002
1. Przez utrzymanie i konserwacjê nale¿y rozumieæ nastêpuj¹ce czynnoci dotycz¹ce:
a) jezdni i chodników:
 bie¿¹ce naprawy ubytków jezdni ulepszonych, likwidacja prze³omów rednich i ciê¿kich w zakresie pozwalaj¹cym zachowanie niezbêdnego minimum bezpieczeñstwa ruchu drogowego, naprawy lokalnych uszkodzeñ chodników stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i mienia pieszych,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników:
 interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników po
stwierdzeniu zanieczyszczeñ maj¹cych niekorzystny wp³yw na rodowisko i wygl¹d estetyczny ulicy, w zale¿noci od stopnia zanieczyszczenia bêd¹
usuwane mechanicznie lub rêcznie z wywozem
na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni:
 koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i ¿ywop³otów, wycinka sanitarna drzew
i krzewów z usuwaniem wiatro³omów, ewentualne uzupe³nienia ubytków w zieleni poprzez nowe
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego:
 odnowa (regeneracja) istniej¹cego oznakowania
poziomego przynajmniej raz w roku w ramach
programu wiosennej estetyzacji dróg i ulic, bie¿¹ce naprawy oznakowania pionowego z wymiana wskutek zu¿ycia lub uszkodzenia tarcz znaków
i wsporników nie nadaj¹cych siê do renowacji,
 wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym
i pionowym wynikaj¹cych z projektów zatwierdzonych przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem na drogach
powiatowych i gminnych,
e) sieci kanalizacji deszczowej w obrêbie pasów drogowych:
 oczyszczanie wpustów ulicznych, osadników studni rewizyjnych i przykanalików,
 wymiana uszkodzonych elementów instalacji i ich
wyprowadzeñ  w³azów, krat, ko³nierzy, krêgów
bet. oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni,
chodników zajêtych rozkopowo,
f) utrzymania zimowego ulic:
 likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych
(liskoæ, odnie¿anie)na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarz¹d Dróg planu z.u.d.

uwzglêdniaj¹cego standardy prac zimowych i uzyskanie za³o¿onych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach niegu utrudniaj¹cego
komunikacjê, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegaj¹cych pozosta³oci materia³ów uszorstniaj¹cych po
ustaniu warunków zimowych.
2. Wynagrodzenie liczone bêdzie w sposób nastêpuj¹cy:
 od dnia podpisania porozumienia Gmina Miejska
otrzyma wynagrodzenie za utrzymanie i konserwacjê 6,4 km dróg powiatowych  42.000,00 z³.
3. Po up³ywie ka¿dego kwarta³u Gmina Miejska dostarczy do Wydz. Komunikacji zestawienie ilociowe wykonanych robót z podzia³em na w/w czynnoci.
Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego Zarz¹d Gminy Miejskiej
Starosta
Czarna Woda
A. Grzyb
Przewodnicz¹cy
Wicestarosta
Zarz¹du Miasta
W. Lica
J. Grzonka
Cz³onek Zarz¹du Miasta
K. Klinger

1644
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 22 maja 2002 r.
pomiêdzy
Zarz¹dem Powiatu Starogardzkiego
a
Zarz¹dem Gminy w Skarszewach
w sprawie prowadzenia przez Zarz¹d Gminy w Skarszewach prac utrzymaniowych i konserwacyjnych dotycz¹cych dróg powiatowych w obrêbie miasta Skarszewy.
Strony w osobach:
1. Andrzeja Grzyba  Starosty Starogardzkiego
2. Wies³awa Licy  Wicestarosty
dzia³aj¹cych w imieniu Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego,
1. Stefana Troki  Burmistrza Gminy
2. Rafa³a M³yñskiego  cz³onka Zarz¹du Gminy dzia³aj¹cych w imieniu Zarz¹du Gmin w Skarszewach
ustalaj¹, co nastêpuje:
Na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust 1 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 19
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón.zm.)
§1
Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego powierza a Zarz¹d
Gminy Skarszewy przyjmuje w imieniu Zarz¹du Powiatu
Starogardzkiego prowadzenie robót utrzymaniowych i
konserwacyjnych dotycz¹cych dróg powiatowych na obszarze tego miasta.
§2
1. Prowadzenie powierzonych spraw okrelonych w § 1
bêdzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel rodkami okrelonymi wg za³. 1 przekazywanymi przez Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego stronie przyjmuj¹cej prowadzenie tych prac w proporcjonalnych ratach p³atnych w terminie do 10 ka¿dego miesi¹ca.
2. Na rok 2002 na utrzymanie i ochronê dróg objêtych

Poz. 1644

3.
4.
5.
6.
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niniejszym porozumieniem przewidziano w bud¿ecie
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd rodki finansowe w wysokoci 86,00 tys. z³. s³ownie z³otych:
osiemdziesi¹tszeæ tysiêcy.
Powy¿sza kwota równa jest iloczynowi iloci km dróg
powiatowych w miecie i stawki wynikaj¹cej z kwoty
ustalonej w bud¿ecie Powiatu na utrzymanie dróg.
Zarz¹d Gminy Skarszewy zobowi¹zany jest rozliczyæ
siê z Zarz¹dem Powiatu z wykonania zadañ pod wzglêdem merytorycznym i finansowym.
Rozliczenie powinno nast¹piæ najpóniej do 31 grudnia 2002 r.
Zadania nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 1994 r., poz. 344 z
pón. zm.)
§3

1. Porozumienie niniejsze obowi¹zuje od dnia 01.01.2002 r.
do dnia 31.12.2002 r.
2. Za zgod¹ stron porozumienie mo¿e byæ zmienione lub
rozwi¹zane w ka¿dym czasie.
3. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je rozwi¹zaæ w ca³oci lub w czêci za jednomiesiêcznym
wypowiedzeniem dokonanym na pimie.
4. Treæ niniejszego porozumienia zostanie og³oszona w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego
Starosta
A .Grzyb
Wicestarosta
W. Lica

Zarz¹d Gminy Skarszewy
Burmistrz
S. Troka
Cz³onek Zarz¹du
Gminy Skarszewy
R. M³yñski
Za³¹cznik Nr 1
do Porozumienia
z dnia 22 maja 2002 r.

1. Przez utrzymanie i konserwacjê nale¿y rozumieæ nastêpuj¹ce czynnoci dotycz¹ce:
a) jezdni i chodników:
 bie¿¹ce naprawy ubytków jezdni ulepszonych, likwidacja prze³omów rednich i ciê¿kich w zakresie pozwalaj¹cym zachowanie niezbêdnego minimum bezpieczeñstwa ruchu drogowego, naprawy lokalnych uszkodzeñ chodników stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i mienia pieszych,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników:
 interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników po
stwierdzeniu zanieczyszczeñ maj¹cych niekorzystny
wp³yw na rodowisko i wygl¹d estetyczny ulicy, w
zale¿noci od stopnia zanieczyszczenia bêd¹ usuwa-

Dziennik Urzêdowy
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ne mechanicznie lub rêcznie z wywozem na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni:
 koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i ¿ywop³otów, wycinka sanitarna drzew
i krzewów z usuwaniem wiatro³omów, ewentualne uzupe³nienia ubytków w zieleni poprzez nowe
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego:
 odnowa (regeneracja) istniej¹cego oznakowania
poziomego przynajmniej raz w roku w ramach
programu wiosennej estetyzacji dróg i ulic, bie¿¹ce naprawy oznakowania pionowego z wymiana wskutek zu¿ycia lub uszkodzenia tarcz znaków
i wsporników nie nadaj¹cych siê do renowacji,
 wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym
i pionowym wynikaj¹cych z projektów zatwierdzonych przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem na drogach
powiatowych i gminnych,
e) sieci kanalizacji deszczowej w obrêbie pasów drogowych:
 oczyszczanie wpustów ulicznych, osadników studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeñ
 w³azów, krat, ko³nierzy, krêgów bet. oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajêtych
rozkopami,
f) utrzymania zimowego ulic:
 likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (liskoæ, odnie¿anie)na podstawie opracowanego
przez Powiatowy Zarz¹d Dróg planu z.u.d. uwzglêdniaj¹cego standardy prac zimowych i uzyskanie
za³o¿onych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach niegu utrudniaj¹cego komunikacjê, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegaj¹cych pozosta³oci materia³ów
uszorstniaj¹cych po ustaniu warunków zimowych.
2. Wynagrodzenie liczone bêdzie w sposób nastêpuj¹cy:
Od dnia podpisania porozumienia Gmina Skarszewy
otrzyma wynagrodzenie za utrzymanie i konserwacjê
12,33 km ulic powiatowych  86.000,00 z³.
3. Po up³ywie ka¿dego kwarta³u Zarz¹d Gminy dostarczy
do Wydz. Komunikacji zestawienie ilociowe wykonanych robót z podzia³em na w/w czynnoci.
Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego
Starosta
A .Grzyb
Wicestarosta
W. Lica

Zarz¹d Gminy Skarszewy
Burmistrz
S. Troka
Cz³onek Zarz¹du
Gminy Skarszewy
R. M³yñski
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