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1684

§1

UCHWA£A Nr XXX/271/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 stycznia 2002 r.

Zatwierdza siê Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w
Cedrach Wielkich stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

w sprawie przekszta³cenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 9-13 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123)  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przekszta³ca siê jednostkê organizacyjn¹ gminy pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich w
samodzieln¹ samorz¹dow¹ instytucjê kultury pod nazw¹
Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich.
§2
Traci moc punkt 2 Za³¹cznika Nr 7 do Uchwa³y Nr XXI/
155/96 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 grudnia
1996 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1685
UCHWA£A Nr XXX/271/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 9-13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/233/01 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski
Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539, z pón. zm.),
 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z pón. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Niniejszego statutu.
§2
Biblioteka jest gminn¹ instytucj¹ kultury i posiada osobowoæ prawn¹ na mocy wpisu, o którym mowa w § 1
pkt 2.
§3
Siedzib¹ biblioteki jest wie Cedry Wielkie, a jej terenem dzia³ania jest gmina Cedry Wielkie.
§4
Nadzór nad bibliotek¹ sprawuje Zarz¹d Gminy Cedry
Wielkie.
§5
Biblioteka prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê efektywnoci¹ ich wykorzystania.
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§6
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§7
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku nazwê w pe³nym brzmieniu.
Biblioteka u¿ywa równie¿ piecz¹tki pod³u¿nej z pe³n¹ nazw¹ Biblioteki, adresem, kodem pocztowym.
§8
Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwoju kultury.
§9
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
 gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych ze szczegó³owym uwzglêdnieniem materia³ów
dotycz¹cych w³asnego regionu,
 udostêpnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych,
 organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom niepe³nosprawnym,
 prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej,
 popularyzacja ksi¹¿ek i czytelnictwa,
 wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa,
 tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowania wiedz¹ i sztuk¹,
 edukacja kulturalna spo³eczeñstwa,
 doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§9
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
§ 10
Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹ i jest za ni¹ odpowiedzialny.
Do obowi¹zków dyrektora nale¿y w szczególnoci:
 sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Biblioteki,
 reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
 ustalanie wewnêtrznych regulaminów obowi¹zuj¹cych
w Bibliotece.
Dyrektora powo³uje Rada Gminy.
Nawi¹zania stosunku pracy dokonuje Zarz¹d Gminy.
§ 11
W sk³ad Biblioteki wchodzi:
 wypo¿yczalnia,
 czytelnia oraz stanowisko do gromadzenia i opracowywania zbiorów.
§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres dzia³ania ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 13
Przy Bibliotece mog¹ dzia³aæ Ko³a Przyjació³ Biblioteki,

Rady spo³eczne powo³ywane na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
§ 14
Biblioteka jest finansowana z bud¿etu Gminy Cedry
Wielkie w formie dotacji na dzia³. instyt. kultury ustalanej
corocznie przez Radê Gminy.
§ 15
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 2.
§ 16
Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
Dochód z dzia³alnoci, o której mowa w pkt 1 przeznaczony byæ mo¿e wy³¹cznie na realizacjê celów statutowych Biblioteki.
§ 17
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
§ 18
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

1686
UCHWA£A Nr XXX/274/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia stawek odp³atnoci za zrzut odpadów sta³ych na gminnym wysypisku mieci oraz za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 i art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. § 5 Uchwa³y Nr XXIX/264/01 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 21 grudnia 2001 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê w
sprawie ustalenia stawek odp³atnoci za zrzut odpadów sta³ych na gminnym wysypisku mieci oraz za
us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych otrzymuje brzmienie:
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski
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UCHWA£A Nr XXXV/251/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia obowi¹zuj¹cego w 2002 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz po myli art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230,
z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989
r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz.
431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419,
z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610,
Nr 131, poz. 1478 i Nr 125, poz. 1368) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Ryjewie uchwala obowi¹zuj¹cy w roku
2002 Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie gminy Ryjewo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXV/251/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 lutego 2002 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RYJEWO
W ROKU 2002
Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi znowelizowana 27 kwietnia 2001 r. zobowi¹zuje organy samorz¹du
terytorialnego do realizacji zadañ w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Do najwa¿niejszych zadañ zaliczono:
 zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu;
 udzielanie rodzinom, których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie;
 prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y;
 ustalanie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
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lub poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi napojami;
 wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych;
 tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
Zadania te realizowane bêd¹ poprzez dzia³alnoæ Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
I. GKRPA w Ryjewie prowadzi sw¹ dzia³alnoæ w rodowisku wiejskim, w spo³ecznoci licz¹cej 5800 osób. Wed³ug danych szacunkowych oko³o 80 osób na terenie
gminy jest uzale¿nionych od alkoholu, co stanowi 1,4%
populacji (w skali kraju osoby uzale¿nione stanowi¹ 2%
populacji). Na terenie gminy 54 rodziny objête s¹ pomoc¹ socjaln¹ z przyczyn nadu¿ywania alkoholu.
W roku 2001 mia³o miejsce 48 interwencji policyjnych
z powodu nadu¿ycia alkoholu. Zanotowano 15 wykroczeñ drogowych oraz 60 zatrzymañ nietrzewych kierowców. 18 osób odwieziono do izby wytrzewieñ w
Grudzi¹dzu.
Ogó³em w 2001 roku odnotowano i zatrzymano 58
sprawców wykroczeñ bêd¹cych pod dzia³aniem alkoholu.
Rewir Dzielnicowy w Ryjewie w 2 rodzinach podj¹³ i prowadzi czynnoci w ramach programu Niebieska Karta.
GKRPA skierowa³a 3 osoby uzale¿nione od alkoholu
na przymusowe leczenie. Z badañ ankietowych przeprowadzonych w szko³ach wynika, ¿e 49% 13-14-latków siêgnê³o po alkohol. Dane te wskazuj¹ na obni¿anie siê wieku inicjacji alkoholowej wród m³odzie¿y.
18,5% badanych nastolatków przynajmniej raz siê upi³o. W grupie badanych najczêciej spo¿ywane jest
piwo, rzadziej wino lub wódka.
Dla 50% m³odych ludzi siêgaj¹cych po alkohol picie
staje siê zwyczajem towarzyskim w ich grupach rówieniczych.
Przytoczone dane ukazuj¹ zbyt du¿¹ ³atwoæ dostêpu
do alkoholu dzieci i m³odzie¿y. Skala tego problemu
wymaga podjêcia szerzej zakrojonych dzia³añ profilaktycznych.
Na terenie gminy funkcjonuje 19 punktów sprzeda¿y
alkoholu, w tym 2 punkty spe³niaj¹ce warunki spo¿ycia na miejscu. W przeliczeniu na liczbê mieszkañców
stanowi to 1 punkt na 305 osób.
II. Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych stanowi 6 osobowy zespó³. Czterech cz³onków
Komisji posiada przeszkolenie w zakresie profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w gminie.
Pozosta³e dwie osoby zostan¹ przeszkolone w bie¿¹cym roku.
Na terenie gminy prowadzony jest punkt konsultacyjny. Pomoc terapeutyczna dla uzale¿nionych wiadczona jest g³ównie przez placówki i specjalistów spoza
terenu gminy. Niektóre programy terapeutyczne udostêpnia dla osób uzale¿nionych od alkoholu orodek
Agape znajduj¹cy siê na terenie gminy.
III.Cz³onkowie GKRPA wynagradzani s¹ wed³ug okrelonych przez Radê Gminy w Ryjewie zasad.
1. Ustala siê, ¿e Przewodnicz¹cemu i cz³onkom wy¿ej
wymienionej Komisji przys³uguje zrycza³towane wynagrodzenie obejmuj¹ce równie¿ zwrot kosztów
podró¿y bêd¹ce form¹ wynagrodzenia za udzia³ w
pracach Komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Wynagrodzenie przys³ugiwaæ bêdzie za udzia³ w nastêpuj¹cych czynnociach:
a) za udzia³ w posiedzeniu Komisji  50 z³,
b) z racji podejmowanych czynnoci zmierzaj¹cych do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w
zak³adzie lecznictwa odwykowego oraz z obowi¹zkami zwi¹zanymi z profilaktyk¹ i pomoc¹ terapeutyczn¹ dla osób uzale¿nionych  50 z³,
c) z racji przeprowadzania kontroli w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych i sporz¹dzania odpowiedniej dokumentacji pokontrolnej  50 z³.
3. Ustala siê, ¿e w ci¹gu miesi¹ca ³¹czna kwota wynagrodzenia za czynnoci okrelone w pkt 2 nie mo¿e przekroczyæ dla Przewodnicz¹cego Komisji 150 z³, dla cz³onków Komisji 100 z³, przy czym w ci¹gu roku wyp³ata
zrycza³towanego wynagrodzenia mo¿e nast¹piæ tylko
w ramach przyznanych przez Radê Gminy rodków.

Lp.

Zamierzenia
Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.

Poz. 1687
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4. Wynagrodzenie w przypadkach podanych w pkt 2 przys³uguje cz³onkowi Komisji jedynie wówczas, gdy potwierdzi on udzia³ w danej czynnoci w stosownym dokumencie (np. na licie obecnoci, w protokole czynnoci, w której cz³onek Komisji bra³ udzia³).
IV. Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przyjêty w gminie Ryjewo ewaluowany
bêdzie poprzez:
 ankiety przeprowadzone w szko³ach na terenie gminy,
 dane statystyczne dotycz¹ce problemów alkoholowych wynikaj¹ce z pracy GKRPA, policji, s³u¿b porz¹dkowych, pogotowia, orodka zdrowia i innych
instytucji.
Ewaluacyjne ankiety programu profilaktycznego.
V. Harmonogram realizacji zadañ gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w 2002 roku.

Sposoby realizacji

Odpow.

Umo¿liwienie korzystania z te- Przychodnia
rapii osobom uzale¿nionym i ich
rodzinom w Przychodni Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ od
Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia
w Kwidzynie
Umo¿liwienie korzystania z te- Szpital
rapii w Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.

1.

2.

3.

Kierowanie osób nadu¿ywaj¹- Przychodnia
cych alkoholu na badania przez w Malborku
bieg³ego lekarza.

Termin
realizacji
Wg potrzeb

1300 Z£

Wg potrzeb

500 z³

Wg potrzeb

500 z³

Prowadzenie na terenie gminy GKRPA
Punktu Konsultacyjnego dla
osób uzale¿nionych i ich rodzin
Dy¿ury kontaktowe cz³onków
Komisji
Izba wytrze- Wg potrzeb
Dop³aty do kosztów pobytu w wieñ w Gruizbie wytrzewieñ
dzi¹dzu
Udzielanie rodzinom w Udzielanie konsultacji i wsparcia
Wg potrzeb
których wystêpuj¹ problemy ofiarom przemocy w Punkcie
alkoholowe pomocy psycho- Konsultacyjnym
spo³ecznej i prawnej w
szczególnoci przed przemo- Interwencja kryzysowa wobec Powiatowe
Wg potrzeb
aktów przemocy
c¹ w rodzinie
Centrum
Pomocy
Rodzinie
Policja
Powo³anie i dzia³alnoæ zespo³u interdyscyplinarnego pomocy
kryzysowej
GKRPA
Prowadzenie profilaktycznej Realizacja programu profilak- GKRPA
Ca³y rok
dzia³alnoci informacyjnej tycznego w szko³ach na terenie
edukacyjnej w szczególnoci gminy
dla dzieci i m³odzie¿y
Przeprowadzenie szkolenia dla PPP
Kwiecieñ
rodziców na temat „Rozpoznawanie symptomów uzale¿nieñ u
dzieci”.

Koszty

1500 z³

2500 z³

2000 z³

2300 z³

Dziennik Urzêdowy
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Zakup literatury, prasy, ulotek
dotycz¹cych problemu alkoholowego

4.

Prowadzenie kontroli zasad
obrotu napojami alkoholowymi
Wspomaganie dzia³alnoci
instytucji i stowarzyszeñ
s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.

5.

6.

7.

350 z³

Zorganizowanie obozu socjote- GKRPA
rapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Lipiec,
sierpieñ

Kontrola punktów sprzeda¿y GKRPA
napojów alkoholowych (mikroedukacja w trakcie kontroli).
Dofinansowanie udzia³u osób
uzale¿nionych w dzia³alnoci
terapeutyczne „Agape” w Borowym M³ynie.

W ci¹gu
ca³ego roku
500 z³

Szkolenie cz³onków GKRPA
oraz chêtnych do wspó³pracy na
rzecz przeciwdzia³ania alkoholizmowi.

1400 z³

Tworzenie bazy materialnej, Wynagrodzenie
organizacyjnej i merytorycz- cz³onków GKRPA
nej dla realizacji programu.
Zakup materia³ów biurowych

5750 z³

50 z³

Wyjazdy s³u¿bowe cz³onków komisji
Podejmowanie interwencji Finansowanie dzia³añ interwenw zwi¹zku z naruszeniem cyjnych (delegacje, ekspertyzy)
przepisów okrelonych w art.
13 i 15 ustawy oraz wystê- Delegacje s³u¿bowe w zwi¹zku z
powanie przed s¹dem w wystêpowaniem przed s¹dem
charakterze oskar¿yciela publicznego.

200 z³
50 z³

50 z³
£¹czne
koszty

1688
UCHWA£A Nr XXXVII/268/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Ryjewo za rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr
49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; zm. z
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315; zm. z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070,
Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy w Ryjewie
z wykonania bud¿etu Gminy Ryjewo za rok 2001 w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
* Za³¹cznik nie publikuje siê.

7500 z³

26500 z³

opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

1689
UCHWA£A Nr XXXIII/2/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci ¯arnowska gmina Wicko.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591)
w celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych
gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XX/59/2000 Rady
Gminy Wicko z dnia 18 padziernika 2000 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci ¯arnowska gmina Wicko Rada Gminy Wicko uchwala miejsco-
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wy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci ¯arnowska, gmina Wicko
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu: ogólne dla stref funkcjonalnych i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte
w dziesiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami
od 1 do 10. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1.
2) ustalenia ekologiczne  2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3.
4) ustalenia form zabudowy  4.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5.
6) ustalenia zasad parcelacji  6.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10.
2. Grupa oznaczona numerem 11. zawiera informacje o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.
§2
1. Dla ka¿dego obszaru objêtego planem uchwalonym
niniejsz¹ uchwa³¹ obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia
ogólne  OG, o których mowa w § 5, ustalenia morfoplanistyczne, o których mowa w § 6 i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne lub
ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie
stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹
materiê nie stanowi inaczej.
2. Brak ustaleñ na poziomie ustaleñ ogólnych, morfoplanistycznych lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których mowa w § 1. ust. 1. oznacza, ¿e
nie wprowadza siê ¿adnych regulacji na tym poziomie.
Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

§3
1. Uchwala siê rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci ¯arnowska
w gminie Wicko w skali 1: 1 000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y. Rysunek planu obowi¹zuje
w czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.

10)

§4
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu":
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30o,
2) dominanta przestrzenna  obiekt (grupa obiektów)
o szczególnych wymaganiach budowlanych (w rozumieniu planu) wyranie odró¿niaj¹cy siê od otaczaj¹cej zabudowy form¹ ca³ego obiektu lub gabarytami (np. wysokoci¹). Tak¿e obiekt pojedynczy
(grupa obiektów) o szczególnych wymaganiach
budowlanych w obszarze niezabudowanym i niezas³oniêty drzewami. Obiekty uznane za dominan-

11)

12)
a)

Poz. 1689

ty przestrzenne (w rozumieniu planu) nie s¹ wyznacznikami wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu) i typu zabudowy (w rozumieniu planu) dla obiektów (terenów) s¹siaduj¹cych,
dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi,
w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹
doby,
ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê), którego sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny.
Przy wartociowaniu drzewostanu pomocne mog¹
byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów,
funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio ustaleniami jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na
danym terenie nie wy³¹cza mo¿liwoci lokalizacji na
nim innych funkcji,
funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi owiaty,
us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej, rekreacji i
wypoczynku,
funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie)
dzia³alnoæ produkcyjna, przemys³owa, magazynowa,
sk³adowa, us³ugowa, a tak¿e tereny przeznaczone dla
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
harmonijna sylweta (panorama, pierzeja)  ci¹g obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów naturalnych (przede wszystkim ukszta³towanie powierzchni
terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie pod
wzglêdem kompozycyjnym i estetycznym,
kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno-estetycznego (detale,
faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹,
urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy,
wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia
budynków, nawierzchni utwardzonych,
niezak³ócony widok z punktu, ci¹gu widokowego lub
wzd³u¿ osi widokowej  widok na zespó³ obiektów
budowlanych, zieleñ i inne obiekty naturalne z punktu, ci¹gu widokowego lub wzd³u¿ osi widokowej, którego przekszta³canie (w szczególnoci poprzez budowê nowych obiektów) mo¿e byæ dokonywane tak, aby
nie zak³óciæ widoku obszarów i obiektów, które by³y
podstaw¹ jego wyznaczenia. W przypadku osi widokowej wykluczone jest zas³oniêcie obiektu stanowi¹cego zamkniêcie osi,
obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia
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13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
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rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki lub
obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny
z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie
jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla
samochodów osobowych.
obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 15 osób,
obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych 
obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z zastosowaniem w miejscach eksponowanych materia³ów wykoñczeniowych trwa³ych o wysokiej jakoci,
takich jak np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane
dziêki tradycyjnym technologiom rzemielniczym,
powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
reklama wolnostoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
system przestrzeni publicznych gminy  obszar okrelony w ustaleniach planu, stanowi¹cy wa¿ny element
kompozycji przestrzeni w gminie, decyduj¹cy o kszta³towaniu jej to¿samoci. W obrêbie systemu przestrzeni publicznych celem publicznym jest kszta³towanie
zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym. W szczególnoci obowi¹zuje wysoki standard
estetyczny eksponowanych elewacji, obiektów ma³ej architektury i terenów zieleni,
teren elementarny  fragment terenu wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ na tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny:
wszystkie tereny objête planem nale¿¹ do którego z
terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y równoczenie do dwu terenów elementarnych,
wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy posiadaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha
oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata;
wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³ce do
powierzchni dzia³ki,
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21) wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu,
w wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia
nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci
drogi lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi komunikacyjnej,
22) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
23) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
24) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej
z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i
budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie,
25) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony. Zagospodarowaniem tymczasowym s¹ tak¿e tymczasowe
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Reklama (w rozumieniu planu) dopuszczona na czas
okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym
(w rozumieniu planu),
26) zamkniêcie kompozycyjne  ograniczenie widokowe
przestrzeni obiektem budowlanym (grup¹ obiektów),
ukszta³towaniem powierzchni terenu lub zieleni¹ wysok¹,
27) zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku wiejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e
np. pn¹cza, ¿ywop³oty).
§5
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
obszarze planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m2.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze
drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy.
Wycinka wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) spowodowana lokalizacj¹ obiektów
budowlanych wymaga ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu) na terenie inwestycji.
2.2.Je¿eli realizacja ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o której mowa
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w ustaleniu 2.1.OG. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu) w drodze porozumienia inwestora z Zarz¹dem
Gminy.
2.3.Obowi¹zuje wprowadzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
2.4.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej gminy i
dojazdów.
2.5.Obowi¹zuje zachowanie naturalnej obudowy koryta cieków i rowów melioracyjnych oraz innych
zbiorników wód powierzchniowych.
2.6.Zakaz lokalizacji ferm bezcio³owych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczony na rysunku planu, system
przestrzeni publicznych gminy (w rozumieniu planu) obejmuj¹cy centraln¹ czêæ projektowanego
zespo³u zabudowy w ¯arnowskiej, tj.: czêæ terenów elementarnych 16.06.MP, 16.07.MP, 16.08.MP,
16.09.UU i teren ulicy KD.01.L.
3.2.Ze wzglêdu na powi¹zania widokowe ze S³owiñskim Parkiem Narodowym ustala siê obowi¹zek
ochrony krajobrazu. Ustala siê pó³nocn¹ sylwetê
projektowanego zespo³u zabudowy, obserwowan¹ z ci¹gu widokowego, oznaczonego na rysunku
planu, jako harmonijn¹ sylwetê (w rozumieniu planu). Zasady kszta³towania harmonijnej sylwety
okrelaj¹ ustalenia ogólne, morfoplanistyczne i
szczegó³owe poszczególnych terenów elementarnych (w rozumieniu planu).
3.3.Obowi¹zuje ochrona ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego. Ustala siê obowi¹zek kszta³towania zabudowy i zieleni w sposób zapewniaj¹cy powi¹zania widokowe ze S³owiñskim Parkiem Narodowym wzd³u¿ osi widokowych oraz z punktu widokowego, oznaczonych na rysunku planu. Zasady ochrony ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego okrelaj¹ ustalenia ogólne, morfoplanistyczne i szczegó³owe poszczególnych terenów
elementarnych (w rozumieniu planu).
3.4.Ze wzglêdu na ochronê ekspozycji S³owiñskiego
Parku Narodowego ustala siê obowi¹zek zachowania niezak³óconego widoku wzd³u¿ osi widokowych, oznaczonych na rysunku planu. Zasady
ochrony ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego okrelaj¹ ustalenia ogólne, morfoplanistyczne i
szczegó³owe poszczególnych terenów elementarnych (w rozumieniu planu).
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Lokalizacjê obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie obszarów zainwestowanych, takich jak:
budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na
mieci, ³awki parkowe, lampy itp., dopuszcza siê
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowania obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy;
b) brak kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi;
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
4.2.Ustala siê maksymalny k¹t pochylenia po³aci dachowych: 51 stopni.
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4.3.Zakaz lokalizacji dachów mansardowych.
4.4.Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
5.1.Obowi¹zuje zachowanie przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu poprzez przeprowadzenie ci¹gów pieszych i ulic. Wzd³u¿ wyznaczonych ci¹gów
pieszych obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej
zieleni wysokiej w formie grup drzew i krzewów.
5.2.Obszar planu znajduje siê w strefie obserwacji archeologicznej. W przypadku stwierdzenia reliktów
archeologicznych ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia badañ archeologicznych w zakresie okrelonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne -7:
7.1.Wójt Gminy mo¿e odmówiæ lokalizacji obiektu powoduj¹cego grobê zaistnienia nadzwyczajnego zagro¿enia dla rodowiska.
7.2.Zainwestowanie i u¿ytkowanie istniej¹ce legalnie
w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu uznaje
siê za zgodne z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
7.3.Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budowlanych polegaj¹cych na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji obiektów
budowlanych:
a) usytuowanych w systemie przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu), okrelonym w ustaleniu 3.1.OG. i oznaczonym na rysunku planu,
b) stanowi¹cych dominantê przestrzenn¹ (w rozumieniu planu) lub zamkniêcie kompozycyjne (w
rozumieniu planu), oznaczonych na rysunku planu,
c) spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych
wymaganiach budowlanych (w rozumieniu planu),
d) stanowi¹cych pierwszy plan harmonijnej sylwety (w rozumieniu planu), oznaczonej na rysunku
planu, oraz elementów znacz¹co wp³ywaj¹cych
na krajobraz
sporz¹dza siê wariantowo wraz z analiz¹ i ocen¹
wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów kompozycji
urbanistycznej, które to opracowanie inwestor,
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarz¹d
Gminy, przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obszar planu obs³ugiwany jest przez uk³ad dróg i
ulic oznaczonych na rysunku planu jako KD stanowi¹cych g³ówny uk³ad uliczny gminy. G³ówny uk³ad
uliczny gminy tworz¹:
a) ulica zbiorcza, oznaczona na rysunku planu jako
KD.09.Z,
b) ulica lokalna, oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.L,
c) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu
jako KD.02.D, KD.03.D, KD.04.D, KD.05.D,
KD.06.D, KD.07.D, KD.08.D.
Pozosta³e projektowane ulice stanowi¹ elementy
wewnêtrznego uk³adu ulic, obs³uguj¹cego poszczególne tereny elementarne.
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8.2.Ustala siê uk³ad dróg rowerowych, których schemat przebiegu przedstawia rysunek planu.
8.3.Ustala siê przebieg planowanej miêdzynarodowej,
nadmorskiej Hanzeatyckiej trasy rowerowej.
8.4.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
8.5.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 8.4.OG.:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce  w przypadku realizacji budynków
jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony
wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ budynków,
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego.
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê wolnostoj¹ce obiekty us³ug o powierzchni u¿ytkowej do 40 m2.
8.6.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.4.OG., 8.5.OG., jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych w drodze porozumienia z Zarz¹dem Gminy.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
9.2.Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej. Sieæ wodoci¹gowa winna byæ wyposa¿ona w hydranty dla celów ochrony przeciwpo¿arowej.
9.3.Wyklucza siê zrzut cieków komunalnych i innych
do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez
oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9.4.Z zastrze¿eniem ustalenia OG 9.5. wyklucza siê lokalizacjê zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej.
9.5.Na terenach mieszkaniowych, do czasu realizacji
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê
lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wyposa¿onej
w zbiorniki bezodp³ywowe.
9.6.Na cele lokalizacji urz¹dzeñ przepompowni rezerwuje siê tereny oznaczone na rysunku planu jako
NO.
9.7.Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o innym u¿ytkowaniu
powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych.
Obowi¹zuje lokalizacja odpowiednich separatorów
zanieczyszczeñ na terenie inwestora lub zgodnie z
ustaleniem OG.9.1.
9.8.Ustala siê obszar ochrony wa³u przeciwpowodziowego, o szerokoci 50 m od stopy wa³u przeciwpowodziowego po³o¿onego poza granic¹ opraco-
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wania planu, oznaczony na rysunku planu. Na
obszarze tym obowi¹zuje zakaz kopania studni,
sadzawek, do³ów i rowów.
9.9.Obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych urz¹dzeñ
melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie dro¿nego systemu melioracyjnego. Obowi¹zuje urz¹dzenie dróg, dojazdów i ci¹gów pieszych umo¿liwiaj¹ce przeprowadzanie prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych podstawowych.
9.10.Ustala siê rozbudowê sieci i urz¹dzeñ do przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym
do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze planu.
9.11.Modernizacjê i rozbudowê sieci energetycznych
przeprowadza siê zgodnie z zasadami okrelonymi w ustaleniu OG.9.1.
9.12.Na cele lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ rezerwuje siê tereny oznaczone
na rysunku planu jako EE.
9.13.Utylizacja odpadów sta³ych komunalnych obowi¹zuje poza terenem planu.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Zakaz zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
10.2.Lokalizacja zabudowy letniskowej podlega
wszystkim ustaleniom niniejszego planu odnosz¹cym siê do zabudowy mieszkaniowej.
10.3.W ci¹gach komunikacyjnych nale¿¹cych do systemu przestrzeni publicznych gminy (w rozumieniu planu) obowi¹zuje realizacja zagospodarowania bez barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
11) informacje  11:
11.1.Obszar opracowania za wyj¹tkiem terenu elementarnego 16.02.MN znajduje siê na terenie nara¿onym na niebezpieczeñstwo powodzi.
11.2.Obszar opracowania znajduje siê na terenie o
wysokim poziomie wód gruntowych. W celu regulacji stosunków wodnych oraz polepszenia
zdolnoci produkcyjnej gleby zosta³ wybudowany obiekt melioracyjny. Istniej¹ce na obszarze
opracowania elementy systemu melioracyjnego
dziel¹ siê na:
a) urz¹dzenia melioracyjne podstawowe  kana³
£ebski oraz stanowi¹ce granicê opracowania
kana³ Luciñski i wa³ przeciwpowodziowy wraz
z istniej¹cymi na nich budowlami regulacyjnymi i komunikacyjnymi,
b) urz¹dzenia melioracyjne szczegó³owe  pozosta³e kana³y melioracyjne wraz z budowlami
regulacyjnymi i komunikacyjnymi.
Obowi¹zek utrzymania i konserwacji urz¹dzeñ
szczegó³owych le¿y po stronie w³acicieli i inwestorów. Dla zapewnienia optymalnych warunków wilgotnociowych na terenach zainwestowanych inwestor zobowi¹zany jest do
partycypacji w kosztach pompowania na zasadach i warunkach okrelonych w uzgodnieniu z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Gdañsku.
11.3.Obszar opracowania znajduje siê w bezporednim s¹siedztwie S³owiñskiego Parku Narodowego, stanowi¹cego wiatowy rezerwat
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biosfery. Wprowadzan¹ now¹ zabudowê w s¹siedztwie jeziora £ebsko, w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i zachowania walorów krajobrazu,
nale¿y dostosowaæ do wymogów obowi¹zuj¹cych
dla otulin parków narodowych.
11.4.Obszar opracowania po³o¿ony jest w po³udniowej
czêci Wybrze¿a Ba³tyku wyró¿nionej w Krajowej
Koncepcji Sieci ekologicznej i wskazanej do ochrony jako obszar wêz³owy o znaczeniu miêdzynarodowym.
11.5.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
winny spe³niaæ szczegó³owe wymagania w zakresie
przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
i medycznego  wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
§6
Uchwala siê Ustalenia morfoplanistyczne dla poszczególnych stref morfoplanistycznych wyró¿nionych w planie, obowi¹zuj¹ce na obszarze ca³ej gminy:
1. Dla strefy UU, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu): komercyjna (w rozumieniu planu) us³ugowa.
1.2.Sporód funkcji komercyjnych (w rozumieniu
planu) dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie us³ug
i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej. Mieszkania dopuszcza siê wy³¹cznie jako
towarzysz¹ce obiektom us³ugowym.
1.4.Dopuszcza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego o charakterze us³ugowym takich
jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne. Pozosta³e formy
budynków zamieszkania zbiorowego s¹ wykluczone.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacje przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla
których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu
o oddzia³ywaniu na rodowisko, za wyj¹tkiem
zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹;
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
2.2.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów)
na terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych
na poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) gara¿y wbudowanych w skarpy,
b) zespo³ów gara¿y do 5 miejsc postojowych,
c) zespo³ów gara¿y zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 5
miejsc postojowych i spe³niaj¹cych warunek
u¿ytkowego wykorzystania dachów,
d) uzupe³nieñ kompozycji istniej¹cych zespo³ów
gara¿y.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
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6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
2. Dla strefy MN uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.2.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu):
mieszkalnictwo.
1.3.Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w
rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków
mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
1.4.Na dzia³kach budowlanych przeznaczonych pod
zabudowê:
a) po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako podstawowy uk³ad uliczny,
b) oraz po³o¿onych przy ulicach tworz¹cych wewnêtrzny uk³ad uliczny i o szerokoci co najmniej 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych, dopuszcza siê lokalizacjê obiektów o funkcjach
komercyjnych (w rozumieniu planu) i adaptacjê na cele funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) obiektów istniej¹cych lub ich czêci. Na pozosta³ych dzia³kach obowi¹zuje wy³¹cznie lokalizacja zabudowy mieszkaniowej
z urz¹dzeniami infrastruktury niezbêdnej dla
prawid³owego funkcjonowania zespo³u zabudowy.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê zespo³ów gara¿y, stacji
paliw i wydzielonych parkingów dla samochodów ciê¿arowych.
1.7.Dopuszcza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego zaspokajaj¹cych specyficzne
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych, jak domy dziecka, domy rencisty, internaty i domy studenckie. Inne formy budynków zamieszkania zbiorowego mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie na dzia³kach po³o¿onych przy ulicach
oznaczonych na rysunku planu jako podstawowy uk³ad uliczny.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacje przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla
których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu
o oddzia³ywaniu na rodowisko, za wyj¹tkiem
zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹;
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi
obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w rozumieniu planu) nie wymaga zacho-
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wania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ rolê dominanty, a obowi¹zuj¹ca linia
zabudowy dla ww. obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.2.Z zastrze¿eniem ustalenia 3.1., na obszarze niezabudowanym, gdy rysunek planu nie okrela
przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic, placów i dojazdów w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3.3.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim s¹siedztwie.
3.4.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy w
sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa
w ca³ej pierzei ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) tworzy siê nowa
pierzeja zabudowy.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Lokalizacja na dzia³ce zabudowanej kolejnego
budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jeli
budynek mo¿e byæ usytuowany zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy oraz spe³nia pozosta³e ustalenia szczegó³owe.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu):
a) wyklucza siê wydzielanie nowej drogi lub dojazdu do dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp do drogi;
b) dla obs³ugi co najmniej 5 nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje wydzielenie drogi jako
elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego z zachowaniem szerokoci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m i maks. 12
m;
c) dla obs³ugi nie wiêcej ni¿ 4 nowych dzia³ek
budowlanych obowi¹zuje wydzielenie dojazdu jako elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego z zachowaniem szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych min. 5 i maks. 8 m;
d) w przypadku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) terenu o powierzchni wiêkszej ni¿
1 ha powierzchnia przeznaczona pod drogi i
place nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni
terenu parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1. Lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ca³kowitej wiêkszej ni¿ 150 m2
wymaga zapewnienia dodatkowo na dzia³ce inwestora miejsc postojowych w iloci 1 miejsce postojowe na ka¿de kolejne 30 m 2 powierzchni ca³kowitej budynku.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
3. Dla strefy MP uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
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1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu): mieszkaniowo  pensjonatowa.
1.2.Sporód funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie us³ug i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
1.3. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m2.
1.4.W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
oznaczonych na rysunku planu jako g³ówny uk³ad
uliczny, obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji obiektów o du¿ym zatrudnieniu
(w rozumieniu planu);
b) zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Na pozosta³ym terenie lokalizacja ka¿dego obiektu
mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi
(w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora
braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków
mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê wydzielonych zespo³ów gara¿y, stacji paliw i wydzielonych parkingów dla samochodów ciê¿arowych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacje przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których
obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹;
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych
(w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej
obiekty te pe³ni¹ rolê dominanty przestrzennej (w
rozumieniu planu), a obowi¹zuj¹ca linia zabudowy
dla ww. obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.2.Z zastrze¿eniem ustalenia 3.1., na obszarze niezabudowanym, gdy rysunek planu nie okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od
strony ulic, placów i dojazdów w odleg³oci 6 m
od granicy dzia³ki.
3.3.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie.
3.4.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy w sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji
(w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) gara¿y wbudowanych w skarpy;
b) zespo³ów gara¿y do 5 miejsc postojowych;
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c) zespo³ów gara¿y zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 5
miejsc postojowych i spe³niaj¹cych warunek
u¿ytkowego wykorzystania dachów;
d) uzupe³nieñ kompozycji istniej¹cych zespo³ów gara¿y.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu):
a) wyklucza siê wydzielanie nowej drogi lub dojazdu do dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp do drogi;
b) dla obs³ugi co najmniej 5 nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje wydzielenie drogi jako
elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego z zachowaniem szerokoci drogi w liniach
rozgraniczaj¹cych min. 8m i maks. 12 m;
c) dla obs³ugi nie wiêcej ni¿ 4 nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje wydzielenie dojazdu
jako elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego z zachowaniem szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych min. 5 i maks. 8 m;
d) w przypadku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) terenu o powierzchni wiêkszej ni¿
1 ha powierzchnia przeznaczona pod drogi
i place nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ogólnej wiêkszej ni¿ 150 m2
wymaga zapewnienia dodatkowo na dzia³ce
miejsc postojowych w iloci 1 miejsce postojowe na ka¿de kolejne 30 m2 powierzchni ogólnej
budynku.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
4. Dla strefy ER uchwala siê, z zastrze¿eniem § 2, ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  rolnictwo. Teren nie jest przeznaczony pod zainwestowanie inne ni¿ rolnicze.
1.2.Dopuszcza siê wy³¹cznie lokalizacjê obiektów gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ rolnicz¹
oraz zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Budynek mieszkalny dopuszcza siê wy³¹cznie w formie budynku jednorodzinnego.
1.3.Dopuszcza siê lokalizacjê systemów infrastruktury technicznej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Wyklucza siê podzia³y gruntów prowadz¹ce do
wydzielania nowych dróg publicznych.

7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
5. Dla strefy LS uchwala siê, z zastrze¿eniem § 2, ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  gospodarka lena.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
§7
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
obowi¹zuj¹ce na obszarze planu uchwalonym niniejsz¹
uchwa³¹.
1. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.01.MN
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 2.2. obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
2.3.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 600 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej 3%
powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.4.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych
rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10 m od brzegów rowu melioracyjnego, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 4.1., obowi¹zuje
zakaz zabudowy.
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4.2.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,3,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 250 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
2. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.02.MN
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 20 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych.
1.2.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.NO dla przepompowni cieków.
1.4.Rezerwacja terenu o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.KXP, dla ci¹gów pieszego i rowerowego, na cele pasa roboczego umo¿liwiaj¹cego
prowadzenie robót konserwacyjnych przy rowie
melioracyjnym oraz na cele dojazdu do przepompowni.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Ustalenie 2.1. nie dotyczy dojazdów do posesji
oraz terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
2.4.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 600 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej 3%
powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczo-
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nego na rysunku planu jako 1.1.KWX obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego drzewostanu za
wyj¹tkiem miejsc niezbêdnych do przeprowadzenia dojazdów do dzia³ek budowlanych.
2.6.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych
rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) oraz innych dzia³añ
uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oci 20 m od granicy lasu, oznaczon¹
na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,3,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 250 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla dojazdu na terenie 1.1.KWX ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoæ wjazdu na dzia³kê 5 m;
b) minimaln¹ szerokoæ nawierzchni utwardzonej 4 m.
8.2.Dla dojazdu na terenie 1.2.KWX ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoæ wjazdu na dzia³kê 5 m;
b) minimaln¹ szerokoæ nawierzchni utwardzonej 4 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
3. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.03.LS
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren elementarny przeznaczony jest pod gospodarkê len¹ i obiekty zwi¹zane z gospodark¹ len¹.
1.2.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KXP, dla ci¹gów pieszego i rowerowego oraz na cele pasa roboczego umo¿liwiaj¹cego prowadzenie robót konserwacyjnych przy
rowie melioracyjnym.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KXP obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej w
formie grupowej.
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2.2.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych
rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
4. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.04.MN
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 20 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych.
1.2.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych.
1.3.Rezerwacja terenu o szerokoci 5 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.KXP, dla ci¹gu pieszego.
1.4.Rezerwacja terenu o szerokoci 20 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych.
1.5.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.5.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych oraz na cele pasa roboczego umo¿liwiaj¹cego prowadzenie robót
konserwacyjnych przy rowie melioracyjnym.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Ustalenie 2.1. nie dotyczy ci¹gów pieszych oraz
dojazdów do posesji.
2.3.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 600 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej 3%
powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê linie zabudowy, nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce, oznaczone na rysunku planu.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 20 m od granicy lasu, oznaczon¹ na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
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a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy:
0,3,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku: 250 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla dojazdów na terenach 1.1.KWX, 1.2.KWX,
1.4.KWX oraz 1.5.KWX ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoæ wjazdu na dzia³kê 5 m;
b) minimaln¹ szerokoæ nawierzchni utwardzonej 4 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
5. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.05.MN
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 600 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej 3%
powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od brzegu rowu melioracyjnego,
oznaczon¹ na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,3,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 250 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
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6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
6. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.06.
MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
2.3.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej
3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.4.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych
rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê linie zabudowy, nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹c¹, oznaczone na rysunku planu.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 400 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
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11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego 16.06.MP nale¿y do systemu przestrzeni publicznych gminy
(w rozumieniu planu), okrelonego w ustaleniu 3.1. OG. Obowi¹zuj¹ wszystkie ustalenia
dla tego systemu.
7. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.07.
MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych oraz na cele pasa roboczego umo¿liwiaj¹cego prowadzenie robót
konserwacyjnych przy rowie melioracyjnym.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej
3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.3.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych
rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.4.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej
w formie grupowej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje ochrona
ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê linie zabudowy, nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce, oznaczone na rysunku planu.
3.3.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 400 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
4.2.W miejscu oznaczonym na rysunku planu obiekty
realizuje siê jako zamkniêcie kompozycyjne
(w rozumieniu planu).
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
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6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Obowi¹zuje realizacja obiektu stanowi¹cego zamkniêcie kompozycyjne (w rozumieniu planu),
oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z ustaleniem 7.3. OG.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego 16.07.MP nale¿y do systemu przestrzeni publicznych gminy
(w rozumieniu planu), okrelonego w ustaleniu 3.1. OG. Obowi¹zuj¹ wszystkie ustalenia
dla tego systemu.
8. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.08.
MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych oraz na cele pasa roboczego umo¿liwiaj¹cego prowadzenie robót
konserwacyjnych przy rowie melioracyjnym.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej
3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.3.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych
rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.4.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej w
formie grupowej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê linie zabudowy, nieprzekraczaln¹ i obowi¹zuj¹c¹, oznaczone na rysunku planu.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczon¹ na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 400 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
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d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego 16.08.MP nale¿y do systemu przestrzeni publicznych gminy
(w rozumieniu planu), okrelonego w ustaleniu 3.1. OG. Obowi¹zuj¹ wszystkie ustalenia
dla tego systemu.
9. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.09.
UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.EE,NO dla trafostacji 15/0,4 kV oraz
dla przepompowni wraz z niezbêdnymi dojazdami.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. ZP dla zieleni parkowej z urz¹dzeniami dla rekreacji i wypoczynku.
1.3.Dopuszcza siê lokalizacjê funkcji zwi¹zanych z
techniczn¹ obs³ug¹ samochodów np. stacje obs³ugi samochodów, warsztaty naprawcze, stacje
diagnostyczne, myjnie samochodowe.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Ustalenie 2.1. nie dotyczy terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
2.4.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 600 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej 3%
powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.5.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych
rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.6.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
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3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje
ochrona ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
oznaczon¹ na rysunku planu.
3.3.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Z zastrze¿eniem ustalenia 4.2. obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
c) dach stromy (w rozumieniu planu),
d) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej lub
strzechy.
4.2.Dopuszcza siê inne ni¿ okrelone w ustaleniu
4.1. formy dachu dla funkcji wymagaj¹cych specjalnych konstrukcji budowlanych.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania projektu podzia³u nieruchomoci, na której mo¿e nast¹piæ zmiana warunków obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cego przedmiotow¹ nieruchomoæ i nieruchomoci bezporednio s¹siaduj¹ce z nieruchomoci¹ podlegaj¹c¹ parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego 16.09.MP nale¿y do systemu przestrzeni publicznych gminy (w rozumieniu planu), okrelonego w
ustaleniu 3.1. OG. Obowi¹zuj¹ wszystkie
ustalenia dla tego systemu.
10. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.10.
MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek budowlanych na cele pasa roboczego umo¿liwiaj¹cego prowadzenie robót
konserwacyjnych przy rowie melioracyjnym.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza
siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

rodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu
planu).
2.2.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej 3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿
40 m2.
2.3.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych szczegó³owych
(oznaczonych na rysunku planu) oraz innych
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw
wód powierzchniowych.
2.4.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni
wysokiej w formie grupowej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje
ochrona ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 400 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej lub
strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania projektu podzia³u nieruchomoci, na której mo¿e nast¹piæ zmiana
warunków obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cego przedmiotow¹ nieruchomoæ i nieruchomoci bezporednio s¹siaduj¹ce z nieruchomoci¹ podlegaj¹c¹ parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11. Dla terenu elementarnego 16.11.LS uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Zakaz lokalizacji zabudowy.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
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ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
12. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.12.
MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.EE, dla trafostacji 15/0,4 kV.
1.2.Rezerwacja terenu o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.KXP, dla ci¹gu pieszego oraz na
cele pasa roboczego umo¿liwiaj¹cego prowadzenie robót konserwacyjnych przy rowie melioracyjnym.
1.3.Rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.3.KWX, dla dojazdów do dzia³ek
budowlanych.
1.4.Ustala siê rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego, oznaczony na rysunku planu.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza
siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu
planu).
2.2.Ustalenie 2.1. nie dotyczy dojazdów do posesji
oraz terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej
3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.4.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych szczegó³owych
(oznaczonych na rysunku planu) oraz innych
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw
wód powierzchniowych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje
ochrona ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 10 m od brzegu rowu melioracyjnego, oznaczon¹ na rysunku planu.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 20 m od granicy lasu, oznaczon¹ na
rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,5,
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku: 400 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej lub strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania projektu podzia³u nieruchomoci, na której mo¿e nast¹piæ zmiana
warunków obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cego przedmiotow¹ nieruchomoæ i nieruchomoci bezporednio s¹siaduj¹ce z nieruchomoci¹ podlegaj¹c¹ parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla dojazdu na terenie 1.3.KWX ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoæ wjazdu na dzia³kê 5 m;
b) minimaln¹ szerokoæ nawierzchni utwardzonej 4 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Zakaz budowy sieci in¿ynieryjnych nadziemnych i napowietrznych.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
13. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.13.
UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.NO dla przepompowni cieków
wraz z niezbêdnym dojazdem.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.EE, dla trafostacji 15/0,4 kV.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê funkcji zwi¹zanych z
techniczn¹ obs³ug¹ samochodów np. stacje obs³ugi samochodów, warsztaty naprawcze, stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza
siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Ustalenie 2.1. nie dotyczy dojazdów do posesji
oraz terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Z zastrze¿eniem ustalenia 2.4. obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na
rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.4.Dopuszcza siê adaptacjê funkcjonuj¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) do innych form urz¹dzeñ melioracyjnych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
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3.1.Na terenach wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonych na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje ochrona ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Z zastrze¿eniem ustalenia 4.2. obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
c) dach stromy (w rozumieniu planu),
d) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej lub
strzechy.
4.2.W miejscu oznaczonym na rysunku planu
obiekty realizuje siê jako dominantê przestrzenn¹ (w rozumieniu planu).
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej
parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Obowi¹zuje lokalizacja obiektu spe³niaj¹cego
wymogi dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu) oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniem 7.3. OG.
7.2.Obiekty tworz¹ce pierwszy plan sylwety, oznaczonej na rysunku planu, realizuje siê zgodnie
z ustaleniem 7.3. OG.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Zakaz budowy sieci in¿ynieryjnych nadziemnych i napowietrznych.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
14. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.14.
MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.KWX, dla dojazdów do poszczególnych dzia³ek.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza
siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej
3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
2.3.Z zastrze¿eniem ustalenia 2.4. obowi¹zuje za-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na
rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.4.Dopuszcza siê adaptacjê funkcjonuj¹cych
urz¹dzeñ melioracyjnych szczegó³owych
(oznaczonych na rysunku planu) do innych
form urz¹dzeñ melioracyjnych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenach wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonych na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje
ochrona ekspozycji S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu.
3.3.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: 0,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 400 m2,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
d) dach stromy (w rozumieniu planu),
e) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
f) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej lub
strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej
parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla dojazdu na terenie 1.1.KWX ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoæ wjazdu na dzia³kê 5 m;
b) minimaln¹ szerokoæ nawierzchni utwardzonej 4 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Zakaz budowy sieci in¿ynieryjnych nadziemnych i napowietrznych.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
15. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.15.
ER uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Ustala siê rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego, oznaczony na rysunku planu.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Z zastrze¿eniem ustalenia 2.2. obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na
rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.2.Dopuszcza siê adaptacjê funkcjonuj¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych szczegó³owych (oznaczo-
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nych na rysunku planu) do innych form urz¹dzeñ
melioracyjnych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenach wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonych na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje zachowanie niezak³óconego widoku (w rozumieniu planu) na tereny S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy,
oznaczone na rysunku planu.
3.3.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
3.4.Ustala siê obowi¹zek niezak³óconego widoku
(w rozumieniu planu) wzd³u¿ osi widokowych,
oznaczonych na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 400 m2,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
c) dach stromy (w rozumieniu planu),
d) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej lub
strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej
parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Zakaz budowy sieci in¿ynieryjnych nadziemnych i napowietrznych.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
16. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.16.
ER uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.KWX, dla drogi dojazdowej.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.NO dla przepompowni cieków
wraz z niezbêdnym dojazdem.
1.3.Ustala siê rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego, oznaczonego na rysunku planu.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX obowi¹zuje zakaz lokalizacji drzew i krzewów w
odleg³oci 5 m od podstawy skarpy rowu melioracyjnego.
2.2.Z zastrze¿eniem ustalenia 2.3. obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na
rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
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2.3.Dopuszcza siê adaptacjê funkcjonuj¹cych
urz¹dzeñ melioracyjnych szczegó³owych
(oznaczonych na rysunku planu) do innych
form urz¹dzeñ melioracyjnych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenach wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonych na rysunku jako 3.1. obowi¹zuje zachowanie niezak³óconego widoku (w rozumieniu planu) na tereny S³owiñskiego Parku Narodowego.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy,
oznaczone na rysunku planu.
3.3.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10 m od brzegów rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 400 m2,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m,
c) dach stromy (w rozumieniu planu),
d) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej lub
strzechy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej
parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla dojazdu na terenie 1.1.KWX ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoæ wjazdu na dzia³kê 5 m;
b) minimaln¹ szerokoæ nawierzchni utwardzonej 4 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Zakaz budowy sieci in¿ynieryjnych nadziemnych i napowietrznych.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
17. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) 16.17.
ZP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu elementarnego na cele zieleni parkowej wraz z urz¹dzeniami dla rekreacji
i wypoczynku, z zachowaniem naturalnego pokrycia terenu.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2. na cele pasa roboczego wzd³u¿
wa³u przeciwpowodziowego.
1.3.Ustala siê rezerwowane przebiegi ci¹gów pieszych, oznaczone na rysunku planu.
1.4.Ustala siê rezerwowany przebieg miêdzynarodowej Hanzeatyckiej trasy rowerowej.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Obowi¹zuje zachowanie niezak³óconego widoku wzd³u¿ osi widokowych, oznaczonych na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
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4.1.Zakaz lokalizacji budynków i zieleni wysokiej
na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 4.1.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Zakaz budowy sieci in¿ynieryjnych nadziemnych i napowietrznych.
9.2.Teren wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 4.1. stanowi korytarz infrastruktury wynikaj¹cy z przebiegu kana³u t³ocznego.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego (w rozumieniu
planu) znajduje siê w obszarze ochrony wa³u
przeciwpowodziowego. Obowi¹zuj¹ wszystkie ustalenia dla tego obszaru.
18. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu)
KD.01.L uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy lokalnej, skrzy¿owañ, parkingów oraz na cele obiektów mostowych.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych podstawowych
(oznaczonych na rysunku planu) oraz innych
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw
wód powierzchniowych.
2.2.Rezerwacja terenu dla pasa zieleni wysokiej
(dwa rzêdy drzew) z chodnikiem w rodku.
2.3.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana
wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Obowi¹zuje zachowanie niezak³óconego widoku wzd³u¿ osi widokowej, oznaczonej na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwoæ przeprowadzania robót konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika dwustronnego o szerokoci 3 m.
8.4.Obowi¹zuje lokalizacja jednostronnej drogi rowerowej o szerokoci 2  2,5 m.
8.5.Obowi¹zuje lokalizacja miejsc postojowych w
zatokach parkingowych.
8.6.Budowy, rozbudowy, przebudowy i moderni-
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zacje skrzy¿owañ z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.02.D, KD.03.D i KD.04.D
oraz z KD.09.Z realizuje siê jako skrzy¿owania
zwyk³e.
8.7.Dla dojazdów do posesji ustala siê minimaln¹
szerokoæ: 6 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) Inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11) informacje  11:
11.1.Ca³y teren KD.01.L nale¿y do systemu przestrzeni publicznych gminy (w rozumieniu planu), okrelonego w ustaleniu 3.1. OG. Obowi¹zuj¹ wszystkie ustalenia dla tego systemu.
19. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) KD.02.D
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu w liniach rozgraniczaj¹cych
na cele ulicy dojazdowej i skrzy¿owañ oraz na
cele obiektów mostowych.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje zakaz zasypywania rowów melioracyjnych oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Obowi¹zuje zachowanie niezak³óconego widoku wzd³u¿ osi widokowej, oznaczonej na
rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwoæ przeprowadzania robót
konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika dwustronnego o szerokoci minimum 1,5 m.
8.4.Obowi¹zuje lokalizacja jednostronnej drogi rowerowej o szerokoci minimum 2 m.
8.5. Obowi¹zuje lokalizacja miejsc postojowych w zatokach parkingowych.
8.6.Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.01.L, KD.08.D realizuje
siê jako skrzy¿owania zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
20. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) KD.03.D
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m na cele ulicy dojazdowej i skrzy¿owañ oraz na cele obiektów mostowych.
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2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje lokalizacja dwóch rzêdów drzew.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja dwustronnie chodnika o szerokoci minimum 1,5 m.
8.4.Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.02.D, KD.01.L realizuje
siê jako skrzy¿owania zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
21. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu)
KD.04.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m
i skrzy¿owania oraz na cele obiektów mostowych.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.ZP, dla zieleni parkowej z dojazdem do poszczególnych dzia³ek budowlanych.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje zakaz zasypywania rowów melioracyjnych oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew
wzd³u¿ ulicy.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwoæ przeprowadzania robót konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja dwustronnie chodnika
o szerokoci minimum 1,5 m.
8.4.Obowi¹zuje lokalizacja miejsc postojowych w
zatokach parkingowych.
8.5.Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulicami oznaczonymi na rysunku planu jako KD.05.D, KD.01.L realizuje siê
jako skrzy¿owania zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
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22. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) KD.05.D
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m
i skrzy¿owania oraz na cele obiektów mostowych.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych podstawowych
(oznaczonych na rysunku planu) oraz innych
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw
wód powierzchniowych.
2.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwoæ przeprowadzania robót
konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja dwustronnie chodnika o szerokoci 1,5 m.
8.4.Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.02.D, KD.04.D oraz
z KD.09.Z realizuje siê jako skrzy¿owania zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) Inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
23. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu)
KD.06.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m
i na skrzy¿owania oraz na cele obiektów mostowych.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.ZP, dla zieleni parkowej z dojazdem do poszczególnych dzia³ek budowlanych,
urz¹dzonym jako ci¹g pieszo  jezdny.
1.3.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.3.EE, dla trafostacji 15/0,4 kV.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych podstawowych
(oznaczonych na rysunku planu) oraz innych
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw
wód powierzchniowych.
2.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
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6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika dwustronnie
o szerokoci minimum 1,5 m.
8.4.Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.07.D realizuje siê jako skrzy¿owanie zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
24. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) KD.07.D
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m i
skrzy¿owania oraz na cele obiektów mostowych.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych podstawowych
(oznaczonych na rysunku planu) oraz innych
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw
wód powierzchniowych.
2.2.Obowi¹zuje lokalizacja dwóch rzêdów drzew.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwoæ przeprowadzania robót
konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja dwustronnie chodnika o szerokoci minimum 1,5 m.
8.4.Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.06.D oraz z drog¹ powiatow¹ realizuje siê jako skrzy¿owania zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
25. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu)
KD.08.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej,
skrzy¿owañ oraz na zieleñ parkow¹ z urz¹dzeniami dla rekreacji i wypoczynku.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew.
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2.2.Z zastrze¿eniem ustalenia 2.3. obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na
rysunku planu) oraz innych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw wód powierzchniowych.
2.3.Dopuszcza siê adaptacjê funkcjonuj¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych szczegó³owych (oznaczonych na rysunku planu) do innych form urz¹dzeñ melioracyjnych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Obowi¹zuje zachowanie niezak³óconego widoku wzd³u¿ osi widokowych, oznaczonych
na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojezdniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednostronnie chodnika o szerokoci minimum 1,5 m.
8.4.Obowi¹zuje lokalizacja jednostronnej drogi rowerowej o szerokoci minimum 2 m.
8.5.Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.02.D realizuje siê jako skrzy¿owanie zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Zakaz budowy sieci in¿ynieryjnych nadziemnych
i napowietrznych.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
26. Dla terenu elementarnego (w rozumieniu planu) KD.09.Z
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu w liniach rozgraniczaj¹cych
na cele pasa technicznego oraz na poszerzenie, istniej¹cej w dniu uchwalenia planu, ulicy.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Obowi¹zuje zakaz zasypywania funkcjonuj¹cych rowów melioracyjnych podstawowych
(oznaczonych na rysunku planu) oraz innych
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych swobodny sp³yw
wód powierzchniowych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika o szerokoci
minimum 1,5 m.
8.2.Obowi¹zuje lokalizacja drogi rowerowej o szerokoci minimum 2,5 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
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Rozdzia³ 3. Przepisy koñcowe

1691

§8

UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 25% dla ca³ego obszaru objêtego planem.
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Wicku i skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

w sprawie zasad sprzeda¿y komunalnych zasobów
mieszkaniowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1541 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 13,
art. 31, art. 34, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2001 r.) Rada
Gminy w Studzienicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych
najemcom z przynale¿nymi udzia³ami w nieruchomoci
wspólnej, po³o¿onych w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Studzienice objêtych wykazem nieruchomoci w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2

1690
UCHWA£A Nr XLI/464/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy Stê¿yca z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 Nr 23, poz. 220), art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116 i Nr 106, poz. 1149 i Nr 145, poz. 1623) Rada
Gminy Stê¿yca po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2001 i zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Gminy za rok 2001 oraz opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku  uchwa³a Nr 42/IV/2002 z
dnia 9 kwietnia 2002 r. uchwala, co nastêpuje:

1. Cenê nieruchomoci mieszkalnych ustala siê na podstawie jej wartoci okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
2. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w oparciu o
art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami
udziela siê bonifikaty w wysokoci 50% osobom korzystaj¹cym z pierwszeñstwem nabycia. Bonifikatê o
dalsze 20% udziela siê o ile osoby te uiszcz¹ cenê lokalu w ca³oci.
§3

1. Udziela siê Zarz¹dowi Gminy Stê¿yca absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy Stê¿yca za rok 2001.
2. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy, tj. za³. Nr 1
stanowi integraln¹ czêæ uchwa³y*).

1. Nabywca mo¿e zadeklarowaæ jeden ze sposobów zap³aty ceny lokalu mieszkalnego:
a) w ca³oci do dnia zawarcia umowy sprzeda¿y
b) w terminie 5 lat z uwzglêdnieniem oprocentowania
przy zastosowaniu stopy procentowej równej 1/4 aktualizowanej na dzieñ p³atnoci raty stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski
od kwoty pozosta³ej do sp³aty
c) w terminie 10 lat z uwzglêdnieniem oprocentowania przy zastosowaniu stopy procentowej równej 1/
2 aktualizowanej na dzieñ p³atnoci raty stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski od kwoty pozosta³ej do sp³aty
2. Przy okresowej sp³acie ceny lokalu nabywca do dnia
zawarcia umowy sprzeda¿y zobowi¹zany jest uiciæ
10% (nie mniej jednak ni¿ 1.000 z³) ceny lokalu, a niesp³acona czêæ ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu obci¹¿aj¹c nabyty lokal.
3. Nieterminowa sp³ata rat skutkuje naliczeniem odsetek
ustawowych.

§2

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Zawiadomienie z³o¿one osobie, której przys³uguje
pierwszeñstwo nabycia lokalu mieszkalnego jest podstaw¹ do ubiegania siê o nabycie lokalu mieszkalnego.
2. Owiadczenie z³o¿one przez osobê korzystaj¹c¹ z
pierwszeñstwa nabycia lokalu mieszkalnego jest podstaw¹ do sporz¹dzenia protokó³u z rokowañ jako dokumentu poprzedzaj¹cego umowê sprzeda¿y. Ustala

§1

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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siê 21-dniowy termin z³o¿enia owiadczenia przez najemcê, liczone od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Ustalony nabywca zobowi¹zany jest przyst¹piæ do
umowy sprzeda¿y w terminie jednego miesi¹ca od dnia
podpisania protokó³u z rokowañ pod rygorem odst¹pienia Gminy od zawarcia umowy sprzeda¿y oraz utraty
pierwszeñstwa nabycia lokalu.
§5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 71/1 po³o¿onej we wsi Dorêgowice, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem Nr 1.
§2

§6

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 214 po³o¿onej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 2 do
niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem Nr 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Studzienice.

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§7

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje teren dzia³ki
nr 71/1 po³o¿onej we wsi Dorêgowice, gm. Chojnice o powierzchni 0,097 ha  plan Nr 1 (za³¹cznik Nr 1).

Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego ponosz¹ nabywcy lokali w 1/2 czêci z tym i¿ koszty zwi¹zane
z ustanowieniem hipoteki obci¹¿aj¹ nabywcy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/15/2002
Rady Gminy Studzienice
z dnia 14 czerwca 2002 r.
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y najemcy:
1. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. u¿ytkowej 67,01 m2
po³o¿ony w budynku w Studzienicach przy ul. Brzozowej 6, na dzia³ce oznaczonej nr 272/3.
2. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. u¿ytkowej 44,84 m2
po³o¿ony w budynku w Studzienicach przy ul. Brzozowej 6, na dzia³ce oznaczonej nr 272/3.
3. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. u¿ytkowej 35,17 m2
po³o¿ony w budynku w Studzienicach przy ul. Brzozowej 6, na dzia³ce oznaczonej nr 272/3.
4. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. u¿ytkowej 34,23 m2
po³o¿ony w budynku w Studzienicach przy ul. Brzozowej 6, na dzia³ce oznaczonej nr 272/3.
5. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. u¿ytkowej 44,84 m2
po³o¿ony w budynku w Studzienicach przy ul. Brzozowej 6, na dzia³ce oznaczonej nr 272/3.

1692
UCHWA£A Nr XXIX/469/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chojnice.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r., Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy uchwala:

§4
Plan, o którym mowa w § 2 obejmuje teren dzia³ki
nr 214 po³o¿onej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice o powierzchni 0,11 ha  plan Nr 2 (za³¹cznik Nr 2).
§5
Przedmiotem ustaleñ planów o których mowa w § 1 i
§ 2 s¹ tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami MN.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planów s¹ rysunki planów w skali
1:500, stanowi¹ce Za³¹czniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planów nale¿¹:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
§7
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie nr 1  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu nr 1, okrelone w § 8 i § 10 niniejszej Uchwa³y,
2) planie nr 2  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu nr 2, okrelone w § 9 i § 10 niniejszej Uchwa³y.
3) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Gminy w Chojnicach,
4) rysunku planu Nr 1  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
5) rysunku planu Nr 2  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Plan Nr 1
§8
1. Wydziela siê teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ oznaczony na rysunku planu nr 1 o którym
mowa w § 1 niniejszej uchwa³y symbolem MN (Za³¹cznik Nr 1).
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) pozostawiæ min. 20% powierzchni biologicznie czynnej (niezabudowanej i nieutwardzonej), któr¹ nale¿y
zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w krajobrazie),
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) wysokoæ budynków do II kondygnacji,
b) dachy budynków mieszkalnych wysokie o spadkach min. 40o z zaleceniem aby g³ówna kalenica
by³a równoleg³a do istniej¹cej drogi,
c) zaleca siê stosowaæ wzorce budownictwa regionalnego zarówno w kszta³towaniu bry³y budynku
jak te¿ w stosowaniu detali architektonicznych,
3) nieprzekraczalna w stronê drogi linia zabudowy jak
na rysunku planu,
4) na etapie projektowania inwestycji nale¿y uwzglêdniæ w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu.
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zaleca siê:
1) zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne budynków np.
elektryczne, olejowe lub gazowe,
2) zastosowaæ pas zieleni niskiej i redniej o szerokoci min. 5,0 m, od strony drogi wojewódzkiej nr 212,
3) wykonaæ zjazd na teren dzia³ki w miejscu o najmniejszym spadku oraz najlepszej widocznoci przy po³¹czeniu do drogi wojewódzkiej 212 na warunkach
okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
4. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych (w tym gara¿y), których architektura musi byæ dostosowana do
architektury budynków mieszkalnych (przy budynkach gospodarczych dopuszcza siê mniejsze spadki
tylko wtedy gdy m.in. przeznaczenie budynku sprawia, ¿e musi byæ znaczna rozpiêtoæ dachu), z zaleceniem tworzenia zamkniêtego zespo³u zabudowy
zagrodowej,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury których charakter powinien nawi¹zywaæ do ca³ego zespo³u zabudowy oraz terenów s¹siednich,
3) lokalizacjê us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym dla
mieszkañców  nale¿y spe³niæ warunek zawarty § 10
pkt 9.
Rozdzia³ 3
Plan Nr 2
§9
1. Wydziela siê teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ oznaczony na rysunku planu nr 2, o którym
mowa w § 2 niniejszej uchwa³y symbolem MN (Za³¹cznik Nr 2).
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) pozostawiæ min. 20% powierzchni biologicznie czynnej (niezabudowanej i nieutwardzona), któr¹ nale¿y
zagospodarowaæ zieleni¹,
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) wysokoæ budynków do II kondygnacji,
b) dachy budynków o spadkach 40o-52o z zaleceniem
aby g³ówna kalenica by³a równoleg³a do istniej¹cej ul. D³ugiej,
c) now¹ zabudowê nale¿y kszta³towaæ w formie inspirowanej i nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych siedlisk
budownictwa wiejskiego wystêpuj¹cego na obszarze Kaszub oraz nawi¹zywaæ do otaczaj¹cego
terenu,

d) zaleca siê pokrycie dachów materia³ami naturalnymi np. gont, a tak¿e dachówka ceramiczna lub
cementowa oraz stosowaæ stonowan¹ kolorystykê dachów jak br¹z, grafit, ciemna zieleñ, kolor
naturalnej dachówki ceramicznej,
e) w elewacjach zewnêtrznych budynków nale¿y stosowaæ rozwi¹zania i detale architektoniczne wystêpuj¹ce w budownictwie regionalnym, a tak¿e
materia³y naturalne takie jak: kamieñ, drewno,
3) nieprzekraczalne w stronê dróg linie zabudowy jak
na rysunku planu,
4) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ,
5) nale¿y zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne budynków np elektryczne, olejowe lub gazowe.
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych (w tym gara¿y) oraz obiektów ma³ej architektury, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków mieszkalnych,
2) lokalizacjê us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym dla
mieszkañców  nale¿y spe³niæ warunek zawarty § 10
pkt 9,
3) rozbudowê i przebudowê istniej¹cych budynków
pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnych
w stronê dróg linii zabudowy.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego;
projekty architektoniczne budynków wymagaj¹ opinii
Dyrekcji Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 nale¿y zapewniæ
ród³a nieska¿onej wody pitnej oraz jej zapasy w ilociach co najmniej minimalnych dla okresu ograniczonych dostaw wody.
Rozdzia³ 4
Ustalenia ogólne
§ 10
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej.
3. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
4. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych przed
odprowadzeniem do gruntu lub do odbiornika powinny byæ podczyszczone w stopniu spe³niaj¹cym wymagania okrelonych przepisów.
5. Zasilanie w energiê elektryczn¹ przy³¹czem napowietrznym lub kablowym z istniej¹cej linii niskiego napiêcia.
6. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
7. Na ka¿dej dzia³ce nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych
z mo¿liwoci¹ wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub utylizacji.
8. w zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe (w tym gara¿e) dla u¿ytkowników sta³ych oraz dla u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo.
9. Na ca³ym terenie dopuszcza siê us³ugi o charakterze
nieuci¹¿liwym dla mieszkañców a ewentualna uci¹¿li-
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woæ dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e wykraczaæ poza
granice zewnêtrzne dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych
w³asnoæ jednego inwestora a pomieszczenia mieszkalne i wszelkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bêd¹ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Rozdzia³ 5
Przepisy koñcowe
§ 11
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice uchwalonego Uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.) w granicach okrelonych na
rysunku planu nr 1 stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, a w granicach tych wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§ 12
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego wsi Charzykowy uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIV/267/93 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 kwietnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 9,
poz. 126 z 1993 r.) w granicach okrelonych na rysunku
planu nr 2 stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y, a w granicach tych wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§ 13
Uchwala siê dla terenów objêtych planem 30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Chojnicach.
§ 15
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1693
UCHWA£A Nr XXXII/357/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany do uchwa³y Nr XXIX/332/
2002 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2,
art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminy (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 21

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r .o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) oraz art. 26
w zwi¹zku z art. 25 i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 105 poz. 509 z pón. zm.), Rada Gminy w Starej
Kiszewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê do uchwa³y Nr XXIX/332/2002 w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz zasady
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Stara Kiszewa stanowi¹ce za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starej Kiszewie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXII/357/2002
w sprawie uchwalenia zmiany
do Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy na lata 2002-2006
Dodaje siê do pkt III ust. 7 niniejszego programu lit. a
która otrzymuje brzmienie:
a) zwy¿ka w czynszu o której mowa nie dotyczy ustaleñ zawartych w pkt II ust. 4 p. 1 i stosowana jest w
wypadku, kiedy przekroczone zostan¹ ni¿ej podane
kryteria dotycz¹ce liczyb osób i powierzchni wynajmowanego lokalu.
Je¿eli w lokalu mieszkalnym o pow. przekraczaj¹cej:
 80,00 m2  zamieszkuje 1 osoba, to stosowana jest
zwy¿ka czynszu +30%,
 80,00 m2  zamieszkuje 2 osoby, to stosowana jest
zwy¿ka czynszu +25%,
 80,00 m2  zamieszkuje 3 osoby, to stosowana jest
zwy¿ka czynszu +20%,
 80,00 m2  zamieszkuje 4 osoby to stosowana jest zwy¿ka czynszu +15%,
 80,00 m2  zamieszkuje 5 osób, to stosowana jest zwy¿ka czynszu +10%,
 80,00 m2  zamieszkuje 6 osób, to stosowana jest zwy¿ka czynszu +5%,
 80,00 m2  zamieszkuje wiêcej osób, nie stosuje siê
zwy¿ki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXVIII/576/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla po³udniowo  wschodniej
czêci miasta Kartuzy KARTUZY rejon ulicy Kocierskiej
 obszar III.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kartuzy rejon ulicy Kocierskiej  obszar III.
2. Plan obejmuje obszar oznaczony rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie struktury funkcjonalno  przestrzennej obszaru, zasad obs³ugi komunikacji, zasad obs³ugi in¿ynieryjnej, warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy, wskaniki intensywnoci zabudowy, zasad ochrony walorów rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 i § 3 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia dotycz¹ce zasad obs³ugi w zakresie komunikacji zawarte w § 4 i zasad obs³ugi in¿ynieryjnej
zawarte w § 5 niniejszej uchwa³y
3) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 6 niniejszej
uchwa³y
4) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. RYSUNKU PLANU, stanowi¹cym
integraln¹ czêæ planu, dotycz¹ce:
a) granic opracowania planu;
b) linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania 
stanowi¹cych granice terenów, dla których podano ustalenia szczegó³owe;
c) linii okrelaj¹cych zasady podzia³u wewnêtrznego terenów na dzia³ki budowlane;
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy od terenów s¹siednich;
e) nieprzekraczalnych linii zabudowy od terenów lenych;
f) budynków o walorach kulturowych do zachowania i ochrony;
g) strefy przedpola ekspozycji budynków historycznych;
h) obszar rezerwy terenu dla przebiegu drogi obwodowej miasta Kartuzy;
i) pas infrastruktury technicznej;

j) strefa w zasiêgu 20 m od terenów kolejowych;
k) symboli cyfrowo  literowych, oznaczaj¹cych tereny
wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi (strefy funkcjonalne), dla których podano ustalenia szczegó³owe zawarte w Kartach terenu w § 6;
l) symboli literowo  cyfrowych, oznaczaj¹cych tereny
dróg, ulic, ci¹gów pieszych i pieszo  jezdnych dla których podano ustalenia szczegó³owe w § 4.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Ustala siê podzia³ obszaru na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone:
1) dla terenów stref funkcjonalnych (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych funkcjach), z wykluczeniem
terenów dróg, ulic, placów, ci¹gów pieszych i ci¹gów pieszo  jezdnych wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
poz. 1  porz¹dkowy symbol cyfrowy od 1  22
poz. 2  symbol literowy oznaczaj¹cy grupy funkcji
terenu wed³ug klasyfikacji funkcjonalnej zawartej w
§ 3 pkt 2 niniejszej uchwa³y.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
zawarte s¹ w KARTACH TERENÓW w § 6.
2) Dla terenów dróg, ulic, ci¹gów pieszych:
poz. 1  porz¹dkowy symbol cyfrowy od 001  013
poz. 2  symbol oznaczaj¹cy klasyfikacjê funkcjonaln¹, wed³ug nastêpuj¹cych oznaczeñ:
KG  ulica g³ówna
KL  ulice lokalne
KD  ulice dojazdowe
KX  ci¹gi pieszo  jezdne
Ustalenia szczegó³owe dla dróg, ulic, ci¹gów pieszych zawarte s¹ w § 4.
2. Dla obszaru planu ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcjonalne:
1) FUNKCJE MIESZKANIOWE WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE Z DOPUSZCZENIEM US£UG, oznaczone na Rysunku planu symbolem M:
Zakres dopuszczalnych us³ug: biura, gabinety, pracownie, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi rzemios³a us³ugowego (z wyj¹tkiem warsztatów samochodowych, lusarskich, stolarni itp. o podobnej uci¹¿liwoci).
Dopuszczalna jest lokalizacja zabudowy gospodarczej o maks. kubaturze do 50 m3 i gara¿y wolnostoj¹cych na maks. 2 samochody do 2,5 t oraz urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Funkcje mieszkaln¹ w po³¹czeniu z us³ugami dopuszczalne s¹ pod warunkiem zastosowania rodków
technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji
niemieszkalnych do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach.
3) FUNKCJE MIESZKANIOWE i US£UGOWE, oznaczone na Rysunku planu symbolem MU:
Funkcje mieszkaniowe jednorodzinne i us³ugi.
Zakres dopuszczalnych us³ug: biura, administracja,
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handel, gastronomia, rzemios³o (us³ugowe i produkcyjne), owiata, kultura, opieka zdrowotna.
Ponadto dopuszcza siê: hurtownie, parkingi, gara¿e.
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury techniczne.
Dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy
w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Funkcje mieszkaln¹ w po³¹czeniu z us³ugami dopuszczalne s¹ pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji niemieszkalnych do poziomu okrelonego w przepisach o
ochronie rodowiska i w Polskich Normach.
4) FUNKCJE PRODUKCYJNE I US£UGOWE, oznaczone
na Rysunku planu symbolem PU Strefa dzia³alnoci produkcyjnej, baz, sk³adów, baz
transportowych oraz us³ug.
Zakres dopuszczalnych us³ug: biura, administracja,
handel, gastronomia, rzemios³o, owiata, kultura, opieka zdrowotna, warsztaty naprawcze (samochodowe,
metalowe, lakiernicze), produkcjê materia³ów budowlanych (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów
sypkich), hurtownie, parkingi, gara¿e.
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury techniczne.
Funkcje wykluczone:
przemys³ chemiczny, przerobu z³omu, przemys³ wymagaj¹cy sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie
sypkim pod go³ym niebem, zak³ady przemys³u wodoch³onnego i uci¹¿liwego  je¿eli ocena oddzia³ywania
na rodowisko wyka¿e ich szkodliwoæ dla rodowiska.
Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
W budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach pracy, komunikacyjnych budowlach podziemnych, planowaæ budowle ochronne dla potrzeb obrony cywilnej.
Zaplecza sanitarno  socjalne projektowaæ z uwzglêdnieniem potrzeb obrony cywilnej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji niemieszkalnych do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska
i w Polskich Normach.
5) ZIELEÑ EKOLOGICZNA, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZE.
Teren zieleni naturalnej o funkcjach ekologicznych i
ochronnych.
W obrêbie strefy dopuszcza siê prowadzenie ci¹gów
pieszych i rowerowych oraz lokalizacjê studni awaryjnych dla potrzeb obrony cywilnej.
W strefie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce nakazy:
 zachowanie istniej¹cej zieleni (drzew, krzewów)
 wzmocnienie struktury przyrodniczej poprzez nasadzenia drzew i krzewów gatunkowo zgodnych z warunkami siedliskowymi i geograficznymi.
6) TERENY URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, oznaczone na rysunku planu symbolem T.
Tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej:
trafostacji.
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3. Ilekroæ w dalszych ustaleniach jest mowa o:
1) terenach dla realizacji celów publicznych: nale¿y
przez to rozumieæ tereny ulic wewnêtrznych, oraz
wydzielonych ci¹gów pieszych i ci¹gów pieszo 
jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 001 KG, 002 KD, 003 KL, 004 KL, 005 KX, 006
KD, 007 KX, 008 KX, 009 KX, 010 KD, 011 KP, 012
KX, 013 KX,
2) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
3) dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy:
wysokoæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury
 w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów i dominant architektonicznych),
4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy: nale¿y przez
to rozumieæ liniê maksymalnego wysuniêcia budynku. Linia nie dotyczy tarasów, wykuszy, balkonów,
schodów wejciowych, podestów I podjazdów,
5) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni
u¿ytkowej kondygnacji nadziemnych budynków do
powierzchni dzia³ki,
6) procent zabudowy  okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki.
4. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu Przestrzennym (Dziennik Ustaw nr 89 poz 415
z pón. zm.), w wymiarze 0% lub 30%, okrelon¹ indywidualnie dla ka¿dego terenu w pkt 10 KART TERENU zawartych w § 6.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§4
1. Obs³uga terenu objêtego ustaleniami planu w zakresie
komunikacji w oparciu o istniej¹ce i projektowane ulice oraz ci¹gi pieszo  jezdne.
2. Ustalenia dla terenów obs³ugi komunikacji drogowej:
001 KG, ul. Kocierska.
Ulica g³ówna w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 224 SOBIESZYNO  PRZODKOWO  KARTUZY  NOWA
KARCZMA.
Ustala siê modernizacjê ulicy pod k¹tem poprawy warunków bezpieczeñstwa obejmuj¹c¹:
 wykonanie kanalizacji ruchu na skrzy¿owaniu z ulic¹
Gdañsk¹ dla relacji skrêtnych w lewo oraz wykonanie azyli dla pieszych,
 uporz¹dkowanie bezporednich zjazdów indywidualnych do posesji.
Dopuszcza siê budowê dwukierunkowej cie¿ki rowerowej.
Granice pasa drogowego ulicy o zmiennej szerokoci:
13 m- 23 m dostosowanej do istniej¹cych warunków
zagospodarowania terenu, zgodnie rysunkiem planu.
002 KD, projektowana ulica klasy dojazdowej.
Szerokoæ pasa drogowego o liniach rozgraniczenia
10 m  12 m, zgodnie z rysunkiem planu.
Szerokoæ jezdni 5,0 m, obustronne chodniki dla pieszych.
003 KL, ul. Sêdzickiego, ulica lokalna.
Minimalna szerokoæ pasa drogowego o liniach roz-
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graniczenia 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. W liniach
rozgraniczaj¹cych uwzglêdniæ realizacjê cie¿ki rowerowej.
004 KL, projektowana ulica klasy lokalnej.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
15 m.
Szerokoæ jezdni: 5m  6 m, obustronne chodniki dla
pieszych. Dopuszcza siê parkowanie wzd³u¿ jezdni przykrawê¿nikowo, ewentualnie w zatokach usytuowanych
odcinkowo w zale¿noci od potrzeb s¹siedniego zagospodarowania terenu.
005 KX, ci¹g pieszo  jezdny, zakoñczony placem do
zawracania jak na rysunku planu.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
min 8 m jak na rysunku planu.
006 KD, ulica dojazdowa, zakoñczona placem do zawracania jak na rysunku planu.
Linie rozgraniczenia pasa drogowego o szerokoci minimum 14 m, zgodnie z rysunkiem planu.
Szerokoæ jezdni dostosowana do ruchu pojazdów ciê¿arowych. Dopuszcza siê parkowanie równoleg³e w zatokach postojowych usytuowanych stosownie do potrzeb.
007 KX, ci¹g pieszo  jezdny.
Linie rozgraniczenia minimum 8 m jak na rysunku planu. Ci¹g zakoñczony placem do zawracania zgodnie
z rysunkiem planu.
008 KX, ul. Zacisze, ci¹g pieszo  jezdny zakoñczony
placem do zawracania jak na Rysunku planu.
Minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia 6 m, zgodnie z Rysunkiem planu.
009 KX, ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci 5 m  8 m
zgodnie z rysunkiem planu.
010 KD, projektowana ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania jak na rysunku planu.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
10 m.
Szerokoæ jezdni 5 m, chodniki jednostronne lub obustronne w zale¿noci od potrzeb.
011 KP, wydzielony ci¹g pieszy, szerokoæ w liniach rozgraniczenia 5 m zgodnie z rysunkiem planu.
012 KX, wydzielony ci¹g pieszo  jezdny, szerokoæ
w liniach rozgraniczenia 6 m.
013 KX, wydzielony ci¹g pieszo  jezdny, szerokoæ
w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady parkowania dla poszczególnych terenów ustalono w Kartach terenów zawartych w § 6.
5. Dla terenów komunikacji drogowej ustala siê dopuszczenie siê lokalizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
ZASADY OBS£UGI INZYNIERYJNEJ
§5
1. Zasady zaopatrzenia w wodê:
Ustala siê zaopatrzenie terenu objêtego planem z miejskiej sieci wodoci¹gowej, poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci.
2. Zasady odprowadzenia cieków sanitarnych:
a) ustala siê odprowadzenie cieków sanitarnych do
miejskiej kanalizacji sanitarnej.
b) etapowo, do czasu realizacji miejskiej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, z wykluczeniem gromadze-

3.

4.

5.
6.

7.

nia cieków z obiektów przemys³owych, obiektów
us³ug wodoch³onnych, z zabudowy zwartej szeregowej i cieków technologicznych.
Zasady odprowadzenia wód deszczowych:
a) odprowadzenie wód deszczowych z ulic, placów,
parkingów i dachów zabudowy us³ugowej i produkcyjnej: do miejskiej kanalizacji deszczowej.
b) wody deszczowe z ulic, placów, parkingów przed
wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z osadów
i piasku.
c) wody opadowe z kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem do rowów i cieków oczyciæ z piasku i osadów. Na wprowadzenie oczyszczonych wód
do rowów i cieków nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
Zasady zaopatrzenia w ciep³o:
 zaopatrzenie w ciep³o obiektów na obszarze planu
z indywidualnych systemów grzewczych. ród³a ciep³a niskoemisyjne: gaz, olej i inne.
Zasady zaopatrzenia w gaz:
 zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego lub redniego cinienia.
Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) zaopatrzenie obiektów w energiê elektryczn¹ z sieci
niskiego napiêcia, zasilanej z transformatorów.
b) sieæ redniego i niskiego napiêcia kablowa, prowadzona w ulicach.
Gospodarka odpadami sta³ymi:
gromadzenie i wywóz odpadów na gminne sk³adowisko odpadów, w sposób zorganizowany.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§6

1.
2.
3.
4.

5.
6.

KARTA TERENU NR 1 M
Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 1 M
Powierzchnia terenu: 0,2245 ha
Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe wielorodzinne
i jednorodzinne, z dopuszczeniem us³ug (charakterystyka funkcji w/g § 3).
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u dla wydzielonych dzia³ek. Powierzchnia dzia³ek minimum:
600 m2, maksimum nie ustala siê.
B) nieprzekraczalne linie zabudowy: wzd³u¿ granicy
z terenem ulicy 001 KG jak na rysunku planu.
C) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
D) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
E) intensywnoæ zabudowy: do 1,20
Zasady kszta³towania zabudowy:
 maksymalna wysokoæ zabudowy: 11 m
Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
Dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako budynki o walorach kulturowych do zachowania i ochrony ustala siê:
A) zachowanie podstawowej bry³y budynków(wysokoæ, k¹t nachylenia dachu, podstawowy obrys zewnêtrzny) oraz uk³adu (rozmieszczenia) otworów
okiennych i drzwiowych.
B) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy budynków
o maksimum 10% rzutu poziomego jako dobudowy werand, wiatro³apów, itp.
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C) koniecznoæ dostosowania nowych elementów do
historycznej bry³y.
Ochrona rodowiska:
A) ³¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ zieleñ krajobrazowo  izolacyjna.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
Inne zapisy: nie ustala siê
Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG.
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
Stawka procentowa: 5,00%
U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê

KARTA TERENU NR 2 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 2 MU
2. Powierzchnia terenu:0,3400 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne i
us³ugi (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
B) nieprzekraczalne linie zabudowy: wzd³u¿ granicy z
terenem ulicy 001 KG jak na rysunku planu.
C) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
E) intensywnoæ zabudowy: do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
 maksymalna wysokoæ zabudowy: 11 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
Dla budynku oznaczonego na rysunku planu jako budynek o walorach kulturowych do zachowania i ochrony ustala siê:
A) zachowanie podstawowej bry³y budynków(wysokoæ, k¹t nachylenia dachu, podstawowy obrys zewnêtrzny) oraz uk³adu (rozmieszczenia) otworów
okiennych i drzwiowych.
B) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy budynków o
maksimum 10% rzutu poziomego jako: werand, wiatro³apów).
C) koniecznoæ dostosowania nowych elementów do
historycznej bry³y.
7. Ochrona rodowiska:
A) ³¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo  izolacyjnej.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasie terenu oznaczonym na rysunku planu jako pas infrastruktury technicznej. Zakaz
nasadzeñ drzew, utwardzania terenu nawierzchni¹ nierozbieraln¹.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG.
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1mp./mieszkanie.
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10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 3 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 3 MU
2. Powierzchnia terenu:1,2600 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne
i us³ugi (charakterystyka funkcji w/g rozdz. § 3.)
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
B) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
C) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
D) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia
przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku planu)
E) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
D) intensywnoæ zabudowy: do 0,90.
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy: 13 m
B) dach o spadku 30°-40°
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
7. Ochrona rodowiska:
A) istniej¹cy drzewostan do zachowania.
B) teren po³o¿ony wzd³u¿ terenu kolejowego zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ (z
uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt 4 D).
£¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni.
C) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy:
A) dla pomieszczeñ mieszkalnych uwzglêdniæ warunki projektowania w zakresie ochrony przed ha³asem i drganiami wywo³anymi ruchem kolejowym.
B) dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w pasie terenu oznaczonym na rysunku planu jako pas infrastruktury technicznej. Zakaz nasadzeñ drzew, utwardzania terenu nawierzchni¹ nierozbieraln¹.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 002 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego
005 KX.
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 4 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 4 MU
2. Powierzchnia terenu:1,872 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne i
us³ugi (charakterystyka funkcji w/g rozdz. § 3.)
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów lenych
jak na rysunku planu (nie dotyczy budynków istniej¹cych)
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B) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia
przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku planu)
C) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
D) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
E) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
F) intensywnoæ zabudowy: do 0,90
Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy:13 m
B) dach o spadku 30°-40°
Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
Ochrona rodowiska:
A) istniej¹cy drzewostan do zachowania.
B) teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od lasu a granic¹ terenu zagospodarowaæ
zieleni¹ izolacyjno  krajobrazow¹
C) ³¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo 
izolacyjnej.
D) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
Inne zapisy: dla pomieszczeñ mieszkalnych uwzglêdniæ warunki projektowania w zakresie ochrony przed
ha³asem i drganiami wywo³anymi ruchem kolejowym.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 002 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego
005 KX.
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
Stawka procentowa: 5,00%
U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê

KARTA TERENU NR 5 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 5 MU
2. Powierzchnia terenu: 1,566 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne i
us³ugi (charakterystyka funkcji w/g rozdz. § 3.)
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
B) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
C) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
D) intensywnoæ zabudowy do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy: 13 m
B) dach o spadku 30°-40°
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
7. Ochrona rodowiska:
A) minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo  izolacyjnej
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: nie ustala siê
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
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A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy nr 002 KD i 004 KL
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%.
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê.
KARTA TERENU NR 6 PU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 6 PU
2. Powierzchnia terenu: 1,452 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: produkcyjno  us³ugowe (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu.
Powierzchnia dzia³ek minimum: 500 m2, maksimum
nie ustala siê,
B) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów s¹siednich jak na rysunku planu.
C) dopuszczalny procent zabudowy: 40%
D) intensywnoæ zabudowy: do 1,20.
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 13 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Ochrona rodowiska:
A) pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a granicami terenu wprowadziæ zieleñ krajobrazowo 
izolacyjn¹.
B) ³¹cznie zieleñ krajobrazowo  izolacyjna winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu inwestycji
C) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG i 004 KL
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 7 PU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 7 PU
2. Powierzchnia terenu: 4,100 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: produkcyjno  us³ugowe (charakterystyka funkcji w/g § 3).
Funkcje dopuszczalne, dodatkowe poza funkcjami podstawowymi: baza samochodowa, stacja paliw.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów lenych
jak na rysunku planu (nie dotyczy budynków i urz¹dzeñ oraz placów istniej¹cych).
B) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dalszy podzia³ dzia³ek wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u wydzielonych dzia³ek.
Powierzchnia dzia³ek minimum: 500 m2, maksimum
nie ustala siê.
C) dopuszczalny procent zabudowy: 40%
D) intensywnoæ zabudowy: do 1,20
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E) w po³udniowo  wschodniej czêci terenu wyznacza siê obszar rezerwy terenu dla przebiegu drogi
obwodowej miasta Kartuzy. W obrêbie terenu
wprowadza siê zakaz lokalizacji wszelkich obiektów
budowlanych i nasadzeñ zieleni wysokiej.
Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 13 m
Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
Ochrona rodowiska: minimum 10% powierzchni terenu inwestycji winna stanowiæ zieleñ krajobrazowo
 izolacyjna o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami rodowiskowymi.
Inne zapisy: nie ustala siê
Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5
B) dojazd: od ulicy 001 KG, 004 KL i 006 KD
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
Stawka procentowa: 5,00%
U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê

KARTA TERENU NR 8 T
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 8 T
2. Powierzchnia terenu: 0,006 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej (charakterystyka funkcji w/g § 3)  lokalizacja trafostacji.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu: dopuszcza siê usytuowanie budynku trafostacji na granicy dzia³ki i w odleg³oci minimum 0,50 m od granicy.
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 4 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
7. Ochrona rodowiska: nie ustala siê.
8. Inne zapisy: nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5
B) dojazd: od ulicy 001 KG
10. Stawka procentowa: 0,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 9 PU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 9 PU
2. Powierzchnia terenu: 0,186 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: produkcyjno  us³ugowe (charakterystyka funkcji w/g § 3  z wykluczeniem baz transportowych).
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ w budynku istniej¹cym oznaczonym na rysunku planu jako budynek o
walorach kulturowych do zachowania i ochrony.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulicy 001
KG jak na rysunku planu.
B) dzia³alnoæ inwestycyjna, wykonywanie robót ziemnych i nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m
wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych (strefa oznaczona na
rysunku planu)
C) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u, powierzchnia
dzia³ek minimum 300 m2
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5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wysokoci istniej¹cego budynku oznaczonego na rysunku planu
jako budynek o walorach kulturowych do zachowania i ochrony
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
Budynek o wartociach kulturowych oznaczony na rysunku planu, do zachowania i ochrony. Dla budynku
ustala siê:
A) zachowanie podstawowej bry³y budynków(wysokoæ, k¹t nachylenia dachu, podstawowy obrys zewnêtrzny) oraz uk³adu (rozmieszczenia) otworów
okiennych i drzwiowych.
B) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy budynków o
maksimum 10% rzutu poziomego jako dobudowy
werand, wiatro³apów, itp.
C) koniecznoæ dostosowania nowych elementów do
historycznej bry³y.
7. Ochrona rodowiska: minimum 10% powierzchni terenu inwestycji winna stanowiæ zieleñ krajobrazowo
 izolacyjna o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami rodowiskowymi.
8. Inne zapisy: dla pomieszczeñ mieszkalnych uwzglêdniæ warunki projektowania w zakresie ochrony przed
ha³asem i drganiami wywo³anymi ruchem kolejowym.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5
B) dojazd: od ulicy 001 KG oraz od strony pó³nocnej
(przez teren kolejowy).
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 10 M
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 10 M
2. Powierzchnia terenu: 0,424 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe wielorodzinne i
jednorodzinne, z dopuszczeniem us³ug (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów s¹siednich (od ulicy Kocierskiej) jak na rysunku planu.
B) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku
planu)
C) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u dla wydzielonych dzia³ek. Powierzchnia dzia³ek minimum:
600 m2, maksimum nie ustala siê.
D) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
E) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
F) intensywnoæ zabudowy do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wysokoci istniej¹cego budynku oznaczonego na rysunku planu jako
budynek o walorach kulturowych do zachowania i
ochrony"
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6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
Dla budynku oznaczonego na rysunku planu jako budynek o walorach kulturowych do zachowania i ochrony ustala siê:
A) zachowanie podstawowej bry³y budynków(wysokoæ, k¹t nachylenia dachu, podstawowy obrys zewnêtrzny) oraz uk³adu (rozmieszczenia) otworów
okiennych i drzwiowych.
B) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy budynków o
maksimum 10% rzutu poziomego jako dobudowy
werand, wiatro³apów, itp.
C) koniecznoæ dostosowania nowych elementów do
historycznej bry³y.
7. Ochrona rodowiska:
A) teren po³o¿ony wzd³u¿ terenu kolejowego zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ (z
uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt 4 B).
£¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: dla pomieszczeñ mieszkalnych uwzglêdniæ warunki projektowania w zakresie ochrony przed
ha³asem i drganiami wywo³anymi ruchem kolejowym.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug ustaleñ § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 11 PU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 11 PU
2. Powierzchnia terenu: 0,2218 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: produkcyjno  us³ugowe (charakterystyka funkcji w/g § 3).
W istniej¹cym budynku ul. Kocierska 5 (na dzia³ce nr
93/1) dopuszcza siê funkcje mieszkalne.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulicy nr
001 KG jak na rysunku planu.
B) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u wydzielonych
dzia³ek. Powierzchnia dzia³ek minimum: 100 m2,
maksimum powierzchnia terenu.
C) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku
planu)
D) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ i zapewniæ
dojazd do budynku ul. Kocierska 5 (na dzia³ce nr
93/5 w obrêbie terenu 10M)
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 15 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
Dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako budynki o walorach kulturowych do zachowania i ochrony ustala siê:
A) zachowanie podstawowej bry³y budynków (wyso-
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koæ, k¹t nachylenia dachu, podstawowy obrys zewnêtrzny) oraz uk³adu (rozmieszczenia) otworów
okiennych i drzwiowych.
B) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy budynków
o maksimum 10% rzutu poziomego jako dobudowy werand, wiatro³apów, itp.
C) koniecznoæ dostosowania nowych elementów do
historycznej bry³y.
D) od strony ul. Kocierskiej wyznacza siê strefê przedpola ekspozycji budynków historycznych. W strefie ustala siê zakaz lokalizacji zabudowy, reklam wolnostoj¹cych i zieleni o wysokoci powy¿ej 1 m
Ochrona rodowiska:
A) Teren po³o¿ony wzd³u¿ terenu kolejowego zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ (z
uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt .4B).
£¹cznie minimum 10% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
Inne zapisy: nie ustala siê.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5
B) dojazd: od ulicy 001 KG
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
Stawka procentowa: 5,00%
U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê

KARTA TERENU NR 12 M
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 12 M
2. Powierzchnia terenu: 0,4122 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe wielorodzinne i
jednorodzinne, z dopuszczeniem us³ug (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 001 KG
jak na rysunku planu
B) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku
planu)
C) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u dla wydzielonych dzia³ek. Powierzchnia dzia³ek minimum: 600 m2, maksimum nie ustala siê.
D) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
E) intensywnoæ zabudowy do 1,20
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy: 15 m
B) dach o spadku 30°-40°
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
Dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako budynki o walorach kulturowych do zachowania i ochrony ustala siê:
A) zachowanie podstawowej bry³y budynków(wysokoæ, k¹t nachylenia dachu, podstawowy obrys zewnêtrzny) oraz uk³adu (rozmieszczenia) otworów
okiennych i drzwiowych.
B) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy budynków o
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maksimum 10% rzutu poziomego jako dobudowy
werand, wiatro³apów, itp.
C) koniecznoæ dostosowania nowych elementów do
historycznej bry³y.
Ochrona rodowiska:
A) Teren po³o¿ony wzd³u¿ terenu kolejowego zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹
(uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt 4 B).
£¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni.
£¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo
 izolacyjnej.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
Inne zapisy: nie ustala siê
Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug ustaleñ § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG i ci¹gu pieszo  jezdnego
008 KX
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
Stawka procentowa: 5,00%
U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê

KARTA TERENU NR 13 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 13 MU
2. Powierzchnia terenu:0,1347 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne
i us³ugi (charakterystyka funkcji w/g rozdz. § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.Minimalna powierzchnia dzia³ek: 600 m2,
maksymalna -powierzchnia terenu.
B) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
C) intensywnoæ zabudowy do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy: 13 m
B) dach o spadku 30°-40° (dla nowych budynków)
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
7. Ochrona rodowiska:
A) ³¹cznie minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki
winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo  izolacyjnej.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej I in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ci¹gu pieszo  jezdnego 008 KX
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 14 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 14 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,522 ha
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3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne
i us³ugi (charakterystyka funkcji w/g rozdz. § 3).
Funkcje uzupe³niaj¹ce: szklarniowe uprawy ogrodnicze.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
B) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia
przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku planu)
C) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
D) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
F) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
G)intensywnoæ zabudowy do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy: 12 m
B) dach o spadku 30°-40°
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Ochrona rodowiska:
A) istniej¹cy drzewostan do zachowania.
B) Teren po³o¿ony wzd³u¿ terenu kolejowego zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ (z
uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt 4 B).
£¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni.
C) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: dla pomieszczeñ mieszkalnych uwzglêdniæ warunki projektowania w zakresie ochrony przed
ha³asem i drganiami wywo³anymi ruchem kolejowym.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ci¹gu pieszo  jezdnego 007 KX i 008
KX
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 15 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 15 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,527 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne i
us³ugi (charakterystyka funkcji w/g rozdz. § 3).
Funkcje uzupe³niaj¹ce: szklarniowe uprawy ogrodnicze.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u wydzielonej dzia³ki.
B) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
C) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
D) intensywnoæ zabudowy do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy: 13 m
B) dach o spadku 30°-40°
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6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
Dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako
budynki o walorach kulturowych do zachowania i
ochrony ustala siê:
A) zachowanie podstawowej bry³y budynków(wysokoæ, k¹t nachylenia dachu, podstawowy obrys zewnêtrzny) oraz uk³adu (rozmieszczenia) otworów
okiennych i drzwiowych.
B) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy budynków o
maksimum 10% rzutu poziomego jako dobudowy
werand, wiatro³apów, itp.
C) koniecznoæ dostosowania nowych elementów do
historycznej bry³y.
7. Ochrona rodowiska:
A) ³¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo 
izolacyjnej.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasie terenu oznaczonym na
rysunku planu jako pas infrastruktury technicznej.
Zakaz nasadzeñ drzew i utwardzania terenu nawierzchni¹ nierozbieraln¹.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG i ci¹gów pieszo  jezdnych 007 KX, 008 KX, 009 KX.
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 16 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 16 MU
2. Powierzchnia terenu: 2,151 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe jednorodzinne i
us³ugi (charakterystyka funkcji w/g rozdz. § 3).
Funkcje uzupe³niaj¹ce: szklarniowe uprawy ogrodnicze.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
B) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku
planu)
C) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u wydzielonej dzia³ki. Dla nowych podzia³ów ustala siê powierzchniê dzia³ek min 600 m2.
D) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
E) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
F) intensywnoæ zabudowy: do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) maksymalna wysokoæ zabudowy: 12 m
B) dach o spadku 30°-40°
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
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7. Ochrona rodowiska:
A) istniej¹cy drzewostan do zachowania
B) Teren po³o¿ony w strefie 20m wzd³u¿ terenu kolejowego zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo 
izolacyjn¹ (uwzglêdnieniem warunków podanych
w pkt 4 B). £¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni.
C) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG, 003 KL, 010 KD i ci¹gów
pieszo  jezdnych 007 KX, 012 KX
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
D) dojazd do dzia³ki nr 77 przez dzia³kê nr 72/1 lub 72/
2 na zasadzie prawnego u¿yczenia przejazdu.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 17 M
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 17 M
2. Powierzchnia terenu: 0,306 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe wielorodzinne i
jednorodzinne z dopuszczeniem us³ug (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
B) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku
planu)
C) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu, przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych
warunków: powierzchnia dzia³ek minimum: 600 m2,
powierzchni maksimum nie ustala siê.
D) dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
E) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
F) intensywnoæ zabudowy do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 15 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Ochrona rodowiska:
A) ³¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo  izolacyjnej.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
8. Inne zapisy: nie ustala siê
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug ustaleñ § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 003 KL i 010 KD.
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
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10. Stawka procentowa: 0,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 18 M
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 18 M
2. Powierzchnia terenu: 0, 4163 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: mieszkaniowe wielorodzinne
i jednorodzinne z dopuszczeniem us³ug (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
B) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu na dzia³ki, przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych
warunków: powierzchnia dzia³ek minimum: 600
m2, maksimum nie ustala siê.
C) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
D) intensywnoæ zabudowy: do 0,90
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 15 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Ochrona rodowiska:
A) ³¹cznie minimum 30% powierzchni terenu inwestycji winny stanowiæ tereny zieleni krajobrazowo 
izolacyjnej.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych rodowiskowymi.
8. Inne zapisy: nie ustala siê
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug ustaleñ § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy nr 010 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego 013 KX
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 0,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 19 PU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 19 PU
2. Powierzchnia terenu: 1,025 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: produkcyjno  us³ugowe (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów lenych
dla nowej zabudowy jak na rysunku planu.
B) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u wydzielonych
dzia³ek. Powierzchnia dzia³ek minimum: 600 m2,
maksimum  powierzchnia terenu.
C) dopuszczalny procent zabudowy: 40%
D) intensywnoæ zabudowy: do 1,20.
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 12 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Ochrona rodowiska:
A) ³¹cznie minimum 20% powierzchni terenu inwestycji winna stanowiæ zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.
B) wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie
do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych.
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8. Inne zapisy: nie ustala siê
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5.
B) dojazd: od ulicy 001 KG i 003 KL.
C) miejsca postojowe: minimum 2 mp./100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp./mieszkanie.
10. Stawka procentowa: 5,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
KARTA TERENU NR 20 ZE
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 20 ZE
2. Powierzchnia terenu: 0,1065 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zieleñ ekologiczna (charakterystyka funkcji w/g § 3).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy (poza obiektami tymczasowymi niezbêdnymi dla gospodarki
lenej)
B) dzia³alnoæ inwestycyjna (lokalizacja obiektów budowlanych), wykonywanie robót ziemnych, nasadzenia drzew i krzewów w strefie 20 m wzd³u¿ granicy terenu kolejowego wymaga uwzglêdnienia
przepisów szczególnych (strefa oznaczona na rysunku planu)
5. Zasady kszta³towania zabudowy: nie ustala siê.
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
7. Ochrona rodowiska przyrodniczego:
A) istniej¹cy drzewostan do zachowania
B) wzbogacenie istniej¹cego drzewostanu, wprowadzana zieleñ musi byæ dobrana stosownie do wymagañ miejscowych warunków rodowiskowych
(z uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt 4 B).
8. Inne zapisy: nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5
B) dojazd: od ulicy 003 KL.
C) miejsc postojowych nie dopuszcza siê.
10. Stawka procentowa: 0,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê.
KARTA TERENU NR 21 T
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 21 T
2. Powierzchnia terenu: 0,0069 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej (charakterystyka funkcji w/g § 3)  lokalizacja trafostacji.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu: dopuszcza siê usytuowanie budynku trafostacji na granicy dzia³ki i w odleg³oci minimum 0,50 m od granicy.
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 4 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
7. Ochrona rodowiska: nie ustala siê.
8. Inne zapisy: nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5
B) dojazd: od ci¹gu pieszo  jezdnego 008 KX
10. Stawka procentowa: 0,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
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KARTA TERENU NR 22 T
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 22 T
2. Powierzchnia terenu: 0, 005 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej (charakterystyka funkcji w/g § 3)  lokalizacja trafostacji.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu: dopuszcza siê usytuowanie budynku trafostacji na granicy dzia³ki i w odleg³oci minimum 0,50 m od granicy.
5. Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna wysokoæ zabudowy: 4 m
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Ochrona rodowiska: nie ustala siê.
8. Inne zapisy: nie ustala siê.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
A) wed³ug § 4 i § 5
B) dojazd: od ulicy 004 KL
10. Stawka procentowa: 0,00%
11. U¿ytkowanie tymczasowe: nie ustala siê
USTALENIA KOÑCOWE
§7
1. Realizacjê projektowanych zamierzeñ inwestycyjnych
nale¿y skoordynowaæ z uzbrojeniem terenu w niezbêdn¹ infrastrukturê techniczn¹ w zakresie zaopatrzenia w
wodê i odprowadzenia cieków, w nawi¹zaniu do systemów miejskich.
2. Teren objêty planem po³o¿ony w obrêbie zewnêtrznego terenu strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
Dla terenu obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia zawarte
w Decyzji Nr O-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
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.
§9
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIV/38/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy
z dnia 26 marca 1980 r. (Dz. Urz. WRN z 1980 r. Nr 9,
poz. 32)  w granicach objêtych niniejszym planem 
zmiany w/w planu i zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji ródmiecia Kartuz zatwierdzone Uchwa³ami: Nr XVII/
56/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
19 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 24),

Nr XXXIV/37/92 Rady Gminy Kartuzy z dnia 19 maja
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 78) Nr VI/
44/94 Rady Gminy Kartuzy z dnia 15 listopada 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 34, poz. 179)  w granicach
objêtych niniejszym planem.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 8, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

1695
UCHWA£A Nr XXXV/375/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
i socjalnych, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Brusy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 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) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieokrelony umieszczone zostaj¹ na licie osób oczekuj¹cych o ile w chwili z³o¿enia wniosku spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech
miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku wynosi:
a) do 100% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
b) do 150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.
2) nie posiadaj¹ samodzielnego tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego
3) normatywna powierzchnia u¿ytkowa zajmowanego
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w
przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza 10 m2.
2. Najemcy lokali mieszkalnych maj¹ prawo ubiegaæ siê
o najem innego lokalu mieszkalnego w celu poprawy
dotychczasowych warunków mieszkaniowych w przypadku:
1) zamieszkiwania w lokalu w którym na 1 cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 10 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu lub 20 m2 w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
2) osób niepe³nosprawnych z uwagi na istniej¹ce bariery architektoniczne.
3. Traci prawo do wynajmu lokalu mieszkalnego osoba,
która dwukrotnie odmówi³a zawarcia umowy najmu
lokalu wskazanego przez gminê.
§2
Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieokrelony zawiera siê w pierwszej kolejnoci z osobami, które:
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1) pozbawione zosta³y mieszkañ wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego.
2) opuci³y dom dziecka lub inn¹ placówkê opiekuñczowychowawcz¹ o ile spe³niaj¹ kryteria okrelone w § 1
ust. 1 uchwa³y.
§3
1. Z zasobu mieszkaniowego gminy wydzielone zostan¹
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej mieszkania, które bêd¹
stanowi³y zasób mieszkaniowy zaspakajaj¹ce zbiorowe potrzeby w gminie takie jak: owiata, s³u¿ba zdrowia, policja itp.
2. Z wynajmuj¹cymi o których mowa w § 3 ust. 1 zostanie zawarta umowa najmu na czas trwania stosunku
pracy.
§4
1. Lokale mieszkalne tworz¹ce mieszkaniowy zasób gminy mog¹ byæ wynajmowane jako lokale socjalne, je¿eli odpowiadaj¹ warunkom okrelonym w art. 2 ust. 1
pkt 5 ustawy.
2. Zarz¹d Miejski wyznacza z mieszkaniowego zasobu
gminy lokale, które po opró¿nieniu bêd¹ oddane w najem jako lokale socjalne.
§5
1. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
socjalnego na czas okrelony umieszczone zostaj¹ na
licie osób oczekuj¹cych o ile w chwili z³o¿enia wniosku spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) osi¹ga redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych najem lokalu w wysokoci
nie przekraczaj¹cej
a) 75% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
b) 50% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym.
2) nie posiada tytu³u prawnego do lokalu,
3) posiada prawomocne orzeczenie s¹du lub decyzjê
nakazuj¹c¹ opuszczenie dotychczas zajmowanego
lokalu z ustalonym prawem do lokalu socjalnego.
2. Traci prawo do wynajmu lokalu socjalnego osoba, która
dwukrotnie odmówi zawarcia umowy na lokal wskazany przez gminê.
§6
Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego maj¹ osoby, spe³niaj¹ce kryteria okrelone w § 5
ust. 1 uchwa³y, które:
1) s¹ osobami niepe³nosprawnymi,
2) s¹ matk¹ lub ojcem samotnie wychowuj¹cymi co
najmniej 2 nieletnich dzieci,
3) pozbawione zosta³y mieszkañ wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia
losowego.
§7
1. Do dochodu miesiêcznego, o którym mowa w § 1 ust. 1
pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 1, wlicza siê dochody wnioskodawcy i cz³onków jego rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania, z wy³¹czeniem:
1) nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,
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2) ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
3) zasi³ków porodowych, macierzyñskich i opiekuñczych,
4) odpraw zwi¹zanych z rozwi¹zaniem stosunku pracy
z przyczyn le¿¹cych po stronie zak³adu pracy.
2. Dochód miesiêczny ustala siê wed³ug stanu z dnia rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy, przyjmuj¹c za
podstawê redni¹ jego wysokoæ z okresu ostatnich
trzech miesiêcy w przypadku zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego i szeciu miesiêcy w przypadku
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Wnioskodawca podaje wszystkie ród³a, rodzaje i wysokoæ
dochodu cz³onków rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania.
§8
1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zarz¹du Miejskiego.
2. Zarz¹d Miejski wyra¿a zgodê na zamianê o ile spe³nione jest kryterium dochodowe okrelone w § 1 ust. 1
pkt 1 a i b, a ponadto:
1) zamiana pozwoli na zachowanie ustawowych norm
powierzchni u¿ytkowej,
2) najemcy zamieniaj¹cy lokale ureguluj¹ wszelkie zaleg³oci w op³atach czynszu i innych op³atach za u¿ywanie lokalu,
3) wp³acone kaucje nie podlegaj¹ zwrotowi, lecz zostaj¹ przejête przez najemców dokonuj¹cych zamiany,
4) strony zamieniaj¹ce maj¹ tytu³y prawne do dotychczas zajmowanych lokali i nie toczy siê postêpowanie zamierzaj¹ce do utraty tytu³u prawnego.
§9
1. Zamiana pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do
mieszkaniowego zasobu gminy a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach wymaga uprzedniej zgody Zarz¹du Miejskiego oraz zgody w³aciciela lokalu z
innych zasobów, po spe³nieniu przez zainteresowane
strony warunków okrelonych w § 8 ust. 2 pkt 1, 2, 4
uchwa³y.
2. Kaucja wp³acona przez najemcê lokalu z gminnego
zasobu mieszkaniowego podlega zwrotowi na jego
rzecz lub zaliczeniu na poczet zaleg³oci czynszowych
lub innych op³at za u¿ywanie lokalu, a najemca lokalu
z innych zasobów obowi¹zany jest do wp³acenia kaucji okrelonej przez Wynajmuj¹cego.
§ 10
1. Osoby, które zamierzaj¹ ubiegaæ siê o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy winny z³o¿yæ wniosek o zawarcie umowy najmu do Zarz¹du Miejskiego.
2. Wniosek powinien okrelaæ:
1) dotychczasowe warunki zamieszkania,
2) dochód,
3) iloæ cz³onków rodziny uprawnionych do zamieszkiwania z wnioskodawc¹.
3. Komisja do spraw przydzia³u mieszkañ komunalnych
powo³ana przez Zarz¹d Miejski wydaje opinie do z³o¿onych wniosków z listy osób oczekuj¹cych, gdy zwalniaj¹ siê lokale mieszkalne lub zwiêksza siê zasób mieszkaniowy gminy, która zostaje wywieszona na tablicy
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og³oszeñ przez okres 14 dni w celu podania do publicznej wiadomoci, po czym zostaje przekazana Zarz¹dowi.
Zarz¹d Miejski rozpatruje wnioski zaopiniowane przez
Komisjê do spraw przydzia³u mieszkañ komunalnych.
W sk³ad Komisji do spraw przydzia³u mieszkañ komunalnych wchodz¹:
1) przedstawiciele Urzêdu Miejskiego,
2) przedstawiciele Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej,
3) przedstawiciele Gminnego Zarz¹du Owiaty,
4) przedstawiciele komisji sta³ych Rady Miejskiej
5) przedstawiciele organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych
na terenie gminy Brusy.
Wykaz osób oczekuj¹cych na lokale mieszkalne i osób,
z którymi zawarto umowy najmu jest dostêpny w siedzibie Urzêdu Miejskiego, a ponadto zostaje podany
do wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.
Osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ wnioski lub skargi do Zarz¹du Miejskiego dotycz¹ce wykazów o których mowa w ust. 6.
§ 11

Traci moc uchwa³a Nr IV 36/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie okrelenia zasad
gospodarowania i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1696
UCHWA£A XXXV/376/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie przyjêcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach.
Na podstawie art. 11 ust. 1,2 i 3 w zw. z art. 8 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1977 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón..zm.) w zwi¹zku z art. 2,
art. 9 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pón. zm.)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego statutu traci moc
obowi¹zuj¹cy dotychczasowy statut Biblioteki nadany
uchwa³¹ Nr XIII/142/2000 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
9 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/376/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach, zwana dalej
Bibliotek¹ zosta³a utworzona przez:
 Gminn¹ Radê Narodow¹ w Brusach 30 stycznia 1987 r.
i dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. Nr 85 z dnia 27 czerwca 1997 r. z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. Nr
114 poz. 493),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.),
4) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32
poz. 191 i Nr 43 poz. 253),
5) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i
kompetencji okrelonych w ustawach szczególnych
pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34
poz. 198 i Nr 43 poz. 253),
6) niniejszego statutu oraz innych obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
§2
Biblioteka jest gminn¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ w
obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
§3
Siedzib¹ Biblioteki jest miasto Brusy, a terenem jej dzia³ania jest Gmina Brusy.
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Burmistrz
Brus.
§5
Nadzór merytoryczny nad bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
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§6

Biblioteka u¿ywa pieczêci prostok¹tnej zawieraj¹cej nazwê w pe³nym brzmieniu:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Dworcowa 18
89-632 Brusy
3982965
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§7
Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu potrzeb czytelniczych
spo³eczeñstwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§8
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
Gromadzenie, opracowanie materia³ów bibliotecznych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu.
Udostêpnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb dzieci i m³odzie¿y oraz ludzi niepe³nosprawnych.
Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej.
Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa.
Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa.
Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
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Mêcika³, Ma³e Che³my, punkty biblioteczne oraz inne formy udostêpniania zbiorów bibliotecznych.
§ 14
Szczegó³ow¹ organizacjê Biblioteki okrela regulamin
nadany przez dyrektora.
§ 15
Przy Bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³
biblioteki, stowarzyszenia i fundacje o charakterze kulturalno-spo³ecznym  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 16
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(Dz. U. Nr 13 z 1991 r. poz. 123 z pón. zm.).
§ 17
Biblioteka tworzy Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami.
§ 18
Biblioteka jest finansowana z dotacji bud¿etu gminy z
dochodów w³asnych, z darowizn i innych róde³.
§ 19
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
finansowy zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki w porozumieniu z Burmistrzem.

§9

§ 20

Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb kulturalnych rodowiska.

Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ inn¹ ni¿ kulturalna, a dochód z tej dzia³alnoci mo¿e byæ przeznaczony
na cele statutowe.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 10
Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹
odpowiedzialny. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Zarz¹d
Miejski.
§ 11
W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej, administracyjnej oraz obs³ugi. W miarê potrzeby w Bibliotece mog¹ byæ zatrudnieni specjalici z ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki. Dyrektor Biblioteki wykonuje funkcje prze³o¿onego w stosunku do pozosta³ych pracowników Biblioteki.
§ 12
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji okrelone w odrêbnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane s¹ na
podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury
§ 13
Biblioteka prowadzi wypo¿yczalnie, czytelnie, oddzia³y dla dzieci, filie biblioteczne w miejscowociach Leno,

§ 21
Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, przy
czym op³aty mog¹ byæ pobierane w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
§ 22
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 23
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

1697
UCHWA£A Nr XXXV/377/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Brusach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
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ca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pon zm.) oraz art. 19 i 32 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Brusach, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/377/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.

§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Brusach.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw i
obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzeniu cieków, zawart¹ miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czania do sieci
§5

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Us³ugodawcê lub przez Us³ugobiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez
gminê Brusy w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
b) realizacjê budowy i przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt Us³ugobiorca,
c) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa Us³ugodawca, a urz¹dzenia pomiarowego Us³ugobiorca.

§1

§6

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej na
terenie Gminy Brusy na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarz¹d Miejski w Brusach.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Brusach polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu
wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Brusach
polegaj¹c¹ na odbiorze i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).

1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Urzêdem Miejskim w Brusach urz¹dzenia wodoci¹gowe i
kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Urzêdowi Miejskiemu w Brusach lub Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW PRZEZ ZAK£AD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRUSACH
Spis treci:
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II. Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV. Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V. Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI. Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII. Prawa Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VIII. Prawa Us³ugodawcy
Rozdzia³ IX. Postanowienia koñcowe

§7
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenia, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
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1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.
§9
1. Wzór wniosku o którym mowa w § 8 pkt 3 okrela za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej b¹d innych obiektów i
urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 10
1. Us³ugodawca 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.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej lub wodoci¹gowej z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego
licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
e) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 11
Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano  monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonanych prac i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych oraz
przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie umowy o
przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 12
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlano 
monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
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czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 13
1. Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje po
podpisaniu przez strony protoko³ów okrelonych w
§ 12 pkt 3 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do
którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach a osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub nie zabudowanej o uregulowanym b¹d
nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielo
lokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku b¹d zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokalu osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cymi z lokalu osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie
s¹ spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 14
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okrelony lub nieokrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 15
Umowa, o której mowa w § 13 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
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a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za nie dotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
§ 16
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.

dania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak
równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
3. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej sieci kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹
tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku a
w przypadku jej braku, granica nieruchomoci.
§ 24
Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej z 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
§ 25

Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w
§ 9 pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz
rodzaj, iloæ, a w przypadku us³ugobiorców przemys³owych równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.

Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê lub o odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce
przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

ROZDZIA£ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy

ROZDZIA£ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy

§ 19

§ 26

Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem oraz dostaw wody i odprowadzania cieków
w sposób ci¹g³y i nie zawodny.

Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzanie cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.

§ 17
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§ 18

§ 20

§ 27

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru
wody i informuje us³ugobiorcê o jego lokalizacji.

1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nie uprawionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.

§ 22

§ 28

O planowych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 2 dni przed jej wyst¹pieniem.

Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
G³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 23

§ 29

1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobiorcy
wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wy-

Us³ugobiorca zawiadamia Us³ugodawcê o zmianie parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.

1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Us³ugodawca informuje Zarz¹d Miejski w Brusach o
jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia.
§ 21

 4049 

Poz. 1697

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 30

§ 38

Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych z mianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie z ostatnich 6 miesiêcy przed awari¹.

§ 31

1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci wody dostarczonej przez Us³ugodawcê oraz pobran¹ z innych
róde³.

Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 32
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 33
Us³ugobiorca powinien racjonalnie dysponowaæ wod¹
i u¿ywaæ jej zgodnie z przeznaczeniem.
§ 34
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zapatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci wiadczonych us³ug przez Us³ugodawcê oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
d) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia sieci.
ROZDZIA£ VI
Sposób rozliczeñ
§ 35
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
§ 36
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielo lokalowych iloæ dostarczonej
wody ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy
wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 37
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 39

§ 40
W rozliczeniach iloci odprowadzanych 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 warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê i
na koszt Us³ugobiorcy.
§ 41
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposobu jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
§ 42
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Miejskiej, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 43
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 44
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie cieków.
§ 45
1. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, Us³ugodawca obci¹¿a Urz¹d
Miejski w Brusach na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
2. W przypadku nie pomiarowego poboru wody na powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci miejskiej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ ustalon¹ na podstawie przeciêtnych
norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, w rozliczeniu rocznym.
ROZDZIA£ VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 46
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu us³ugi.
§ 47
Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji do-
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tycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe

§ 48

§ 56

Us³ugobiorca ma prawo ¿¹daæ upustu w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci.
Wielkoæ upustu okrela umowa.

Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXV/377/02 z dnia 13 wrzenia 2002 r. Rady Miejskiej w Brusach i obowi¹zuje od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

§ 49
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy odszkodowania za szkody w maj¹tku powsta³e w zwi¹zku z wykonaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowokanalizacyjnych.
§ 50
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag
koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego
ponosi Us³ugobiorca.
ROZDZIA£ VIII
Prawa Us³ugodawcy
§ 51
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 52
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 13 niniejszego Regulaminu.
§ 53
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 54
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 55
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.

§ 57
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 58
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.
Za³¹cznik Nr 1
do regulaminu
Do
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Brusach
WNIOSEK
o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej
Nazwisko i imiê/Nazwa .....................................................
...............................................................................................
Adres zamieszkania/Siedziba .............................................
...............................................................................................
NIP ..........................................................................................
Proszê o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej dla nieruchomoci po³o¿onej
przy ul. ..................................................................................
(dzia³ka nr ................................).
1. Przeznaczenie wody na cele .............................................
2. Iloæ odprowadzanych cieków
a) cieki bytowe ...................................................m3/d
b) cieki przemys³owe ..........................................m3/d
sk³ad cieków BZT5 ..................................
ChZT ..................................
zawiesina ogólna ..............
substancje ekstrahuj¹ce
siê eterem naftowym .........................
azot ogólny .........................................
metale ciê¿kie .....................................
pH .......................................................
temperatura .......................................
3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana bêdzie woda, z którego odprowadzane bêd¹
cieki:
a) powierzchnia u¿ytkowa .......................................... m
b) wyposa¿enie sanitarne:
 umywalka .................................. szt.
 wanna ........................................ szt.
 natrysk ....................................... szt.
 zlewozmywak ............................ szt.
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 ubikacja .................................... szt.
 .............. .................................... szt.
 sposób przygotowania ciep³ej wody ...............................
4. Iloæ zamieszka³ych/zatrudnionych osób .......................
5. Powierzchnia dzia³ki ogó³em ..................................... m
w tym: powierzchnia zabudowy .................................m
powierzchnia terenów zielonych ............................... m
6. Proponowany termin rozpoczêcia poboru wody
........................................................................................
.......................................
podpis
Za³¹czniki:
1. Dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci
2. Mapa sytuacyjno-wysokociowa.

1698
UCHWA£A Nr XL/247/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków dla Gminy Kocza³a.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada
Gminy w Koczale postanawia, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków dla Gminy Kocza³a, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XL/247/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania cieków dla
Gminy Kocza³a
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w
Koczale zwanym dalej Przedsiêbiorstwem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy.
2. Przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne oznacza przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków, oraz gminne jednostki
organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej,
prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoæ.
§3
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§4
1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczona woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzone cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach,

Dziennik Urzêdowy
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5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§5

§ 11
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz
z zaworem g³ównym.
2. Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa zawarta na czas nieokrelony winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.

§6

§ 13

W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa

1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.

§7

§ 14

1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod
odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
2. Minimaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki.
4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez
ministra zdrowia.

W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§8
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego informowania zarz¹du gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§9
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy
punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorców o jego
lokalizacji.
§ 10
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ
odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej
na dwa dni przed planowanym terminem.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 12

§ 15
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê zasady
okrelone w § 14.
§ 16
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody.
§ 17
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 18
1. Strony okrel¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 19
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 20
Taryfa wymaga og³oszenia w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
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§ 21

§ 28

1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.

Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
5 dni.

§ 22

§ 29

Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen i
stawek ustalonych w taryfie.

W przypadku obni¿enia jakoci dostarczanej wody
Przedsiêbiorstwo winno udzieliæ odbiorcy upustu na zasadach okrelonych w umowie.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 23
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
§ 24
Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§ 25
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i
przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 26
Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§ 27
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na ¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 30
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 31
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 32
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6
ustawy.
§ 33
Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 34
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 35
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia
kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania ich wskazania, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych
przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a
tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 36
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§ 37
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowied-
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nie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz dostêpu osób nieuprawnionych do tych
pomieszczeñ.
§ 38
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 39
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.

§ 46
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie ustawy.
§ 47
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ugi.
Podstawa prawna artyku³ 19 ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§ 40
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 41
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 42
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 43
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 44
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo 
kanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu
prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
4) wykorzystanie wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych
w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 45
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XL/247/2002 z dnia 27 wrzenia 2002 r. Rady Gminy
w Koczale i obowi¹zuje od dnia ................................. .
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UCHWA£A Nr 54/479/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ówczyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z pon. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy G³ówczyce, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
G³ówczyce.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 12/206/2000 Rady Gminy w
G³ówczycach z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Burzycki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 54/479/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 7 padziernika 2002 r.
STATUT GMINY G£ÓWCZYCE
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Gmina G³ówczyce, zwana dalej w niniejszym Statucie
Gmin¹ jest posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ jednostk¹ samorz¹du gminnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
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2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ referendum oraz poprzez swe organy.
§2
1. Gmina po³o¿ona jest w województwie pomorskim,
powiecie s³upskim i obejmuje obszar 324 km2.
2. Granice terytorium Gminy okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 1 do Statutu*) .
§3
1. Gmina posiada herb, którego wizerunek i opis okrela
za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
2. Herb podlega ochronie prawnej.
3. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ G³ówczyce.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

j¹cych wyników referendum gminnego oraz uchwa³y
podjête w celu zapewnienia zbiorowych potrzeb wspólnoty.
§9
1. Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia³alnoæ swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3) poprzez dzia³alnoæ innych podmiotów krajowych i
zagranicznych, na podstawie zawartych z nimi umów
i porozumieñ.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
Rozdzia³ III
W£ADZE GMINY

§4

§ 10

1. W Gminie istniej¹ jednostki pomocnicze, których ustrój
okrelaj¹ statuty wprowadzone odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek pomocniczych gminy.
§5

1. Organami Gminy s¹ Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada sk³ada siê z radnych wybranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych.

1. W gminie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady tworzenia,
³¹czenia, podzia³u oraz zniesienia jednostki pomocniczej:
1) z inicjatyw¹ utworzenia, przy³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej, mo¿e wyst¹piæ 1/
3 sta³ych, uprawnionych do g³osowania mieszkañców obszaru, który jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) projekt uchwa³y w sprawie utworzenia, po³¹czenia,
podzia³u lub zniesienia nowopowsta³ych jednostek
pomocniczych sporz¹dza Wójt Gminy w uzgodnieniu z inicjatorem wniosku,
3) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
w miarê mo¿liwoci uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ II
ZADANIA I ZAKRES DZIA£ANIA GMINY
§6
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we w³asnym imieniu.
§7
Podstawowym celem dzia³ania Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorz¹dowej oraz umo¿liwienie pe³nego uczestnictwa mieszkañców w jej ¿yciu.
Nastêpuje to przez tworzenie i realizacjê polityki rozwoju Gminy.
§8
1. Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawowych,
2) Statut Gminy,
3) uchwa³y Rady podjête w celu realizacji rozstrzyga* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§ 11
1. Rada okrela politykê rozwoju Gminy, jest organem
stanowi¹cym i kontrolnym dla Wójta oraz jednostek
organizacyjnych Gminy.
2. Dla realizacji zadañ kontrolnych Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie regulaminu
pracy, który stanowi za³¹cznik Nr 3 do niniejszego Statutu.
§ 12
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady, poza kompetencjami
wymienionymi w ustawie samorz¹dowej nale¿y podejmowanie uchwa³ w przedmiocie zaskar¿enia rozstrzygniêæ
nadzoru prawnego w odniesieniu do uchwa³ podjêtych
przez Radê.
§ 13
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód nowo wybranych radnych.
3. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2,
powinien obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.
4. W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej
kadencji nie mo¿e wykonaæ czynnoci okrelonych w
ust. 2, wykonuje je Wiceprzewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.
§ 14
Przewodnicz¹cy Rady oraz jeden Wiceprzewodnicz¹cy Rady, wybierani s¹ przez Radê na pierwszej sesji po
wyborze Rady nowej kadencji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 15
Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady, a w przypadku jego
nieobecnoci do Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y w szczególnoci:
 przygotowywanie i zwo³ywanie sesji Rady,
 przewodniczenie obradom,
 czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad,
 kierowanie obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dzanie i przeprowadzanie g³osowania nad projektami uchwa³,
 podpisywanie uchwa³ Rady,
 czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
 reprezentowanie Rady na zewn¹trz.
§ 16
Przewodnicz¹cemu Rady tytu³em zwrotu kosztów zwi¹zanych z pe³nion¹ funkcj¹ przys³uguje rycza³t w wysokoci okrelonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
§ 17
W przypadku odwo³ania, rezygnacji z funkcji b¹d wyganiêcia mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 18
Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela
regulamin Rady Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszego Statutu.
§ 19
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e Komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rolnictwa, Gospodarki ¯ywnociowej i Zaopatrzenia,
3) Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Bezrobocia,
Przestrzegania Prawa i Porz¹dku Publicznego.
4) Wychowania, Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Spraw Socjalnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednej komisji sta³ej.
3. Powy¿sze ograniczenie nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
§ 20
Obs³ugê Rady i jej Komisji zapewnia biuro Rady, wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Gminy.
§ 21
1. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezporednich, w g³osowaniu tajnym.
2. Wójta wybiera siê sporód kandydatów zg³oszonych
przez komitety wyborcze, które zarejestrowa³y kandydatów na radnych w co najmniej po³owie okrêgów wyborczych w gminie.
§ 22
1. Je¿eli po wyd³u¿eniu terminu zg³aszania kandydatów
na Wójta nie zostanie zarejestrowany ¿aden kandydat,
wyboru Wójta dokonuje Rada Gminy bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
2. Je¿eli po wyd³u¿eniu terminu zg³aszania kandydatów
na Wójta zarejestrowany zostanie tylko jeden kandydat i nie uzyska on w g³osowaniu wiêcej ni¿ po³owy

wa¿nie oddanych g³osów, wyboru Wójta dokonuje
Rada Gminy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
3. Prawo zg³oszenia kandydata w trybie wymienionym w
ust. 1 i 2, przys³uguje grupie radnych stanowi¹cej co
najmniej 1/3 ustawowego sk³adu Rady.
4. Zg³oszenie kandydata na Wójta musi mieæ formê pisemn¹.
5. Radnemu przys³uguje prawo poparcia w zg³oszeniu
tylko jednego kandydata.
§ 23
Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy
na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta samodzielnie lub wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹.
§ 24
1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczne z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady Gminy.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny
okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3, Rada
Gminy zapoznaje siê z opini¹ regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady gminy o nieudzieleniu
Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ
Wójta.
5. Uchwa³ê o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 25
1. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny
innej ni¿ nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
Rozdzia³ IV
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 26
Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych (so³tysi) uczestnicz¹ w pracach Rady i jej
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organów z prawem zabrania g³osu w sprawach dotycz¹cych ich jednostek, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. So³tysom przys³uguj¹ diety na zasadach okrelonych
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
Rozdzia³ V
RADNI
§ 28
1. Radny reprezentuje swoich wyborców i ma prawo
wystêpowaæ w ich imieniu w Radzie, w ka¿dej sprawie
publicznej. Ma równie¿ prawo podejmowaæ dzia³ania
interwencyjne w imieniu wyborców.
2. Czynnoci wymienione w ust. 1 radny podejmuje na
podstawie postulatów zg³oszonych przez mieszkañców
albo z w³asnej inicjatywy.
3. Radny w swych dzia³aniach powinien uwzglêdniæ interes ca³ej Gminy.
4. Aktywny udzia³ w pracach Rady jest prawem i obowi¹zkiem radnego.
5. Wszelkich niezbêdnych informacji s³u¿¹cych radnemu
do pracy w Radzie, udziela Sekretarz Gminy lub osoba
przez niego upowa¿niona.
§ 29
Radnemu przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach ustalonych odrêbn¹ uchwa³¹
Rady.
§ 30
1. Wykonuj¹c swój mandat, radny nie powinien wystêpowaæ w sprawach, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany jego
interes osobisty i maj¹tkowy, albo interes osób mu bliskich (wstêpnych, zstêpnych oraz innych krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia).
2. Naruszenie przez radnego obowi¹zków okrelonych w
art. 24 f ustawy o samorz¹dzie gminnym powoduje odpowiedzialnoæ regulaminow¹ oraz utratê w danym
roku prawa do diety.
§ 31
Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych. Zasady dzia³ania
Klubów okrela regulamin Klubów Radnych, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
Rozdzia³ VI
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 32
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
na podstawie wyboru.
2. Wójt, w drodze zarz¹dzenia mo¿e powo³aæ oraz odwo³aæ swojego zastêpcê.
3. Stosunek pracy z Wójtem nawi¹zuje w imieniu pracodawcy samorz¹dowego Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
4. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada na wniosek Przewodnicz¹cego.
§ 33
Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
z pozosta³ymi osobami, których stosunek pracy nawi¹zany jest na podstawie wyboru, w³aciwy jest Wójt jako
kierownik Urzêdu Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 34

1. Powo³anie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikami Urzêdu Gminy jest stosowna wobec Sekretarza i Skarbnika Gminy. Stosunek pracy na podstawie powo³ania nawi¹zuje Wójt.
2. Inne osoby s¹ zatrudnione w Urzêdzie Gminy na podstawie umowy o pracê.
§ 35
1. Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mog¹ byæ podjête na sesji, na której
zosta³ zg³oszony wniosek o odwo³anie.
2. Przed podjêciem uchwa³y o odwo³aniu, Rada jest zobowi¹zana wys³uchaæ wyjanieñ osoby, której dotyczy wniosek o odwo³anie.
Rozdzia³ VII
JAWNOÆ FUNKCJONOWANIA ORGANÓW GMINY
§ 36
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty s¹ udostêpniane na pisemny wniosek skierowany do Wójta Gminy.
3. Dokumenty Rady o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê w biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzêdu, w obecnoci pracownika samorz¹dowego tam zatrudnionego.
4. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpnia siê po
uprzednim zabezpieczeniu tych fragmentów, których
ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
5. Z dokumentów wymienionych w ust. 4 sporz¹dza siê
kserokopiê, potwierdzaj¹c jej zgodnoæ z orygina³em i
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie, wykrela siê
fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione.
6. Do udostêpnienia kserokopii dokumentu sporz¹dzonej w sposób opisany w ust. 5 stosuje siê przepisy
wskazane wczeniej.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
1. Wójt informuje mieszkañców Gminy o treci Statutu i
jego zmianach przez zamieszczanie stosownych komunikatów na tablicach og³oszeñ i w Urzêdzie Gminy.
2. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy G³ówczyce
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY W G£ÓWCZYCACH
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w G³ówczycach zwany dalej Regulaminem okrela zasady i tryb
dzia³ania Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisj¹.

Dziennik Urzêdowy
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§2
1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ Komisj¹ powo³an¹ w celu
kontrolowania dzia³alnoci Wójta Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Wójta i
gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie
niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
§3
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie i dzia³a w jej imieniu.
Rozdzia³ II
SK£AD KOMISJI
§4
1. Komisja sk³ada siê z:
1) Przewodnicz¹cego i jego Zastêpcy,
2) cz³onków w liczbie wynikaj¹cej z odrêbnej uchwa³y
Rady.
2. Rada powinna unikaæ powo³ywania do sk³adu Komisji
radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w
gminnych jednostkach organizacyjnych.
3. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego.
§5
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego.
§6
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w dzia³aniach Komisji, w sprawach dotycz¹cych ich interesu prawnego.
2. W sprawach wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady, w terminie 3
dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
Rozdzia³ III
ZADANIA KONTROLNE
§7
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
 zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§8
Komisja wykonuje zadania kontrolne zgodnie z planem

pracy zatwierdzonym przez Radê oraz wy³¹czenie na zlecenie Rady.
§9
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
przedmiotu stanowi¹ce niewielki fragment jego dzia³alnoci,
2) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki,
3) dorane  w przypadku informacji o z³ym gospodarowaniu maj¹tkiem gminy.
§ 10
Komisja mo¿e przeprowadziæ kontrole problemowe i
sprawdzaj¹ce tak¿e wówczas, gdy nie s¹ one objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, po uprzednim zatwierdzeniu przez Radê.
§ 11
1. Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynania kontroli, a tak¿e przerwania kontroli prowadzonej przez Komisjê. Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonywania poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane s¹ niezw³ocznie
5. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
§ 12
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu rzetelne jego dokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów okrelonych w
§ 7 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
Rozdzia³ IV
TRYB KONTROLI
§ 13
1. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli, termin oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia siê
kierownika jednostki kontrolowanej na 3 dni przed przyst¹pieniem do kontroli.
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3. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 1 oraz dowody osobiste.
§ 14
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady
§ 15
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia im wstêpu do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2 obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ tak¿e w przypadkach innych ni¿ w ust.
3.
5. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 16
Obowi¹zki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonane
za porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 17
Czynnoci kontrolne s¹ wykonywane w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
Rozdzia³ V
PROTOKO£Y KONTROLI
§ 18
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ w terminie 14 dnia od daty
zakoñczenia kontroli protokó³ obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
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8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego
podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
9) wnioski oraz propozycje, co do sposobu usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 19
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych, osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej
przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, to na zasadach wy¿ej podanych, sk³ada wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 20
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 21
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty
podpisania protoko³u otrzymuj¹:
Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji i Kierownik kontrolowanego podmiotu.
Rozdzia³ VI
ZADANIA OPINIODAWCZE
§ 22
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o którym mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
Komisji przesy³a niezw³ocznie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 23
Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych
w uchwa³ach Rady.
Rozdzia³ VII
PLAN PRACY I SPRAWOZDANIA.
§ 24
1. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
 terminy odbywania posiedzeñ,
 wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji.
4. Komisja mo¿e przyst¹piæ do wykonywania kontroli po
zatwierdzeniu planu pracy lub jego czêci.
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§ 25

§ 31

1. Komisja sk³ada Radzie pisemne sprawozdanie ze swej
dzia³alnoci przynajmniej raz na pó³ roku.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz wa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w
toku kontroli,
3) wykaz wy³¹czeñ, o których mowa w § 6 niniejszego
regulaminu,
4) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci, po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.

1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym
z przedmiotem dzia³ania Komisji.
2. W przypadku, gdy korzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê na
posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mienie komunalnym do
zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

Rozdzia³ VIII
POSIEDZENIA KOMISJI
§ 26
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³anych przez
Przewodnicz¹cego Komisji wed³ug planu pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia ponadto mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej
inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
3. Posiedzenia mog¹ byæ równie¿ zwo³ywane na pisemny wniosek:
1) nie mniej ni¿ 1/4 radnych,
2) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji.
4. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek
w sprawie zwo³ania posiedzenia obowi¹zani s¹ wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
3. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ tylko jej
cz³onkowie i osoby zaproszone, których wys³uchanie
lub obecnoæ s¹ uzasadnione ze wzglêdu na przedmiot
rozpatrywanej sprawy.
§ 28
Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 29
1. Rozstrzygniêcia Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Komisji.
Rozdzia³ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 30
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Urz¹d Gminy.

§ 32
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady,
w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez cz³onków Komisji Rewizyjnej i radnych  cz³onków innych Komisji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do Przewodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych Komisji uczestnicz¹cych w kontroli przeprowadzonej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
§ 33
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê, wspó³dzia³anie poszczególnych Komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§ 34
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Urz¹d Skarbowy.
§ 35
Je¿eli zajdzie taka potrzeba Komisja Rewizyjna mo¿e:
 wnioskowaæ o zmianê w planie wydatków bud¿etowych,
 wnioskowaæ o zmianê sposobu gospodarowania mieniem komunalnym,
 wnioskowaæ o odwo³anie, ale i wyró¿nienie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 wnioskowaæ o przekazanie sprawy do organów cigania.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy G³ówczyce
REGULAMIN PRACY
RADY GMINY W G£OWCZYCACH
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin okrela organizacjê wewnêtrzn¹, tryb pracy Rady i jej Komisji, z wy³¹czeniem zasad i trybu dzia³ania Komisji Rewizyjnej.
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§2

§8

1. Rada Gminy dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje
oraz przez Wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych, wybranych przez mieszkañców Gminy zgodnie z ustaw¹  ordynacja wyborcza do rad gmin.
3. Liczba radnych, o których mowa w ust. 2 stanowi ustawowy sk³ad Rady.

1. Sesje Rady s¹ jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i tematyce obrad podaje siê do wiadomoci
mieszkañców nie póniej ni¿ na 7 dni przed sesj¹ w
formie og³oszenia plakatowego.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone
miejsca.
3. Je¿eli przedmiotem obrad maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, jawnoæ lub jej
czêæ zostaje wy³¹czona.

§3
Radny zobowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach Rady,
jej organów oraz instytucji samorz¹dowych, w sk³ad których zosta³ wybrany lub desygnowany.
Rozdzia³ II
SESJE RADY
§4
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji
okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowiska w sprawach
zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i
kontrolnych w formie uchwa³.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania.
§5
1. Rada odbywa sesjê wg harmonogramu nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.
3. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1 ustawowego sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§6
1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) okrelenie materia³ów niezbêdnych do za³¹czenia do
zawiadomienia o sesji,
4) koordynowanie pracami Komisji w celu wypracowania stanowiska w kwestiach merytorycznych,
przewidzianych w porz¹dku obrad sesji.
§7
1. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku sesji
powiadamia siê najpóniej na 7 dni przed terminem
obrad, za pomoc¹ listów lub w inny skuteczny sposób.
2. Do zawiadomienia o posiedzeniu za³¹cza siê porz¹dek
obrad oraz projekty uchwa³.

§9
1. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
2. W obradach mog¹ uczestniczyæ pracownicy Urzêdu
Gminy wyznaczeni przez Wójta oraz przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy bêd¹ce
przedmiotem obrad.
3. Osoby wymienione w ust, 1 i 2 mog¹ za zgod¹ Przewodnicz¹cego referowaæ sprawy i udzielaæ wyjanieñ.
§ 10
Rada mo¿e obradowaæ w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady (quorum).
§ 11
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z inn¹ Rad¹ w
szczególnoci s¹siaduj¹cego miasta lub gminy. Wspólna sesja jest zwo³ywana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia spraw wspólnych dla danych
terenów.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad, a w jej przygotowaniu uczestnicz¹ Komisje Rad i inni radni. Zawiadomienie o sesji podpisuj¹
Przewodnicz¹cy Rad.
3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych ka¿dej z Rad. Uchwa³y na wspólnej sesji podejmuje siê w odrêbnym g³osowaniu ka¿dej z Rad. Uchwa³y oraz protokó³ podpisuj¹
Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad (Przewodnicz¹cy obrad).
4. Do wspólnych sesji maj¹ zastosowanie ogólne terminy i tryb postêpowania, zwo³ania i przebiegu sesji.
§ 12
Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Jednak¿e
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu.
§ 13
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia, Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿e uzyskaæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwa³y podjête do tego
momentu zachowuj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady odnotowuje siê protokole i nie wyp³aca siê diety.
§ 14
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady
lub wskazany przez niego Wiceprzewodnicz¹cy. W przypadku nieobecnoci wymienionych osób Rada wybiera
ze swego grona Przewodnicz¹cego obrad.
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§ 15
1. Otwarcie sesji nastêpuje przez wypowiedzenie przez
Przewodnicz¹cego formu³y: otwieram 1, 2, 3... sesjê
Rady Gminy w G³ówczycach 
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e powo³aæ sporód cz³onków
Rady jednego lub wiêcej sekretarzy obrad i powierzyæ
im prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³aszanych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 16
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad, Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad Rady.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad, mo¿e wyst¹piæ radny oraz Wójt.
3. Porz¹dek obrad powinien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê protoko³u z poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania, wolne wnioski oraz krótkie sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta.
4. Po wykonaniu czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2
Rada uchwala porz¹dek obrad sesji.
§ 17
Przewodnicz¹cy obrad prowadzi sesjê wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów. W uzasadnionych przypadkach, je¿eli nie sprzeciwia siê temu Rada, mo¿e zmieniæ kolejnoæ
poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzielaæ
g³osu poza kolejnoci¹.
2. Przewodnicz¹cy Komisji w³aciwej dla przedmiotu obrad i Wójt maj¹ prawo g³osu poza kolejnoci¹.
3. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawach o charakterze formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci:
1) odroczenie lub zamkniêcie obrad,
2) odroczenie lub zamkniêcie dyskusji,
3) odes³anie wniosku lub dokumentu do Komisji Rady,
4) zmiana porz¹dku obrad,
5) zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia g³osowania,
6) stwierdzenie quorum poprzez sprawdzenie listy
obecnoci,
7) przeliczenie g³osów.
4. Rada g³osuje nad wnioskiem formalnym po wys³uchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego g³osu przeciw.
5. Sprawy o charakterze prawnym, wynik³e w trakcie sesji kierowaæ nale¿y do prawnika, który przedstawia opiniê prawn¹ na pimie w terminie 14 dni od dnia odbycia sesji.
§ 19
1. W celu przedstawienia projektu uchwa³y Przewodnicz¹cy udziela g³osu referentowi projektu uchwa³y.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ nastêpnie g³osu Wójtowi i Komisji w³aciwej w sprawie.
3. Czas trwania wyst¹pienia w dyskusji nie powinien prze-

4.
5.
6.
7.
8.

kraczaæ 5 do 10 minut. Czas powy¿ej 5 minut dotyczy
dyskusji w sprawach strategicznych Gminy.
Oprócz zabrania g³osu w dyskusji radny w tym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie
mo¿e przekraczaæ trzech minut.
Radnemu przys³uguje równie¿ prawo dopowiedzi do
mówcy w czasie jednej minuty.
Wypowied dyskutanta powinna byæ zakoñczona wnioskiem.
Wnioski dotycz¹ce zmiany projektu uchwa³y, do czasu
rozpoczêcia sesji, radny zg³asza na pimie Przewodnicz¹cemu.
Po zakoñczeniu dyskusji Rada przystêpuje do g³osowania.
§ 20

1. Przewodnicz¹cy obrad, mo¿e czyniæ umotywowane
uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia.
2. Je¿eli wyst¹pienie albo zachowanie radnego lub osoby zaproszonej w sposób oczywisty uniemo¿liwiaj¹
prowadzenie obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji,
wówczas Przewodnicz¹cy przywo³uje ich do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ g³os, nakazuj¹c odnotowanie tych faktów w protokole. Radny, który zosta³ pozbawiony g³osu, mo¿e
odwo³aæ siê do Rady co powinno byæ odnotowane w
protokole.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy po uzyskaniu zgody Rady, mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ g³os lub nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 22
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: zamykam 1, 2, 3... sesjê Rady Gminy w G³ówczycach.
Protokó³ z sesji
§ 23
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, w którym
w szczególnoci odnotowuje siê podjête rozstrzygniêcia.
2. Protokó³ powinien odzwierciedlaæ rzeczywisty przebieg
sesji, a w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce sesji, godzinê rozpoczêcia i
zakoñczenia obrad oraz numery uchwa³, a tak¿e imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego sesji i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, pointy wyst¹pieñ, teksty wniosków,
a ponadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) wypowied radnego mo¿e byæ z³o¿ona na pimie
jako za³¹cznik do protoko³u,
8) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem jego wyników,
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9) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê:
a) listy obecnoci radnych i zaproszonych goci,
b) teksty podjêtych przez Radê uchwa³,
c) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego,
d) z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych.
4. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
5. Obrady sesji nagrywane s¹ na tamie magnetofonowej, któr¹ przechowuje siê w biurze Rady Gminy do
momentu podjêcia uchwa³y, o jakiej mowa w § 23 ust. 2
pkt 4.

przechowuje siê w biurze Rady Gminy wraz z protoko³em obrad.

§ 24

§ 30

1. Odpis protoko³u dorêcza siê Wójtowi najpóniej w ci¹gu 14 dni od dnia zakoñczenia sesji.
2. Protokó³ sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie Rady na 3 dni przed nastêpn¹ sesj¹.
3. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protoko³u na najbli¿szej sesji, nie póniej jednak ni¿ do
chwili przyjêcia protoko³u. O ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy, po wys³uchaniu w miarê potrzeby protokolanta.
4. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 3 nie zostanie
uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do
Rady.
G£OSOWANIE

1. Przez zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów rozumie siê g³osowanie, w którym za kandydatur¹ lub wnioskiem opowie
siê wiêksza liczba g³osuj¹cych ni¿ przeciwko, z wy³¹czeniem wstrzymuj¹cych siê, które nie s¹ uwzglêdniane przy obliczaniu wyników g³osowania.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów ma miejsce wówczas,
gdy za kandydatur¹ lub wnioskiem oddana zosta³a liczba g³osów co najmniej o 1 wiêksza od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów tj. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ ustawowego sk³adu Rady
oznacza liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za wnioskiem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu
Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.

§ 25

UCHWA£Y

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy obrad przeprowadza g³osowanie jawne i og³asza jego wynik.
2. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
3. Na probê radnego wprowadza siê do protoko³u zapis
o sposobie jego g³osowania.
§ 27
Rada podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Rady, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 28
W przypadkach wskazanych przez ustawy stosuje siê
g³osowanie tajne.
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Gminy.
2. G³osowanie tajne przeprowadza wybrana z grona
Rady Komisji Skrutacyjna, która wybiera sporód
siebie Przewodnicz¹cego Komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³ z wynikami g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania

§ 29
1. Przewodnicz¹cy obrad przed podaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ, w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci, co do intencji
wnioskodawcy.
2. Je¿eli w jednej sprawie zosta³o zg³oszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejnoci pod g³osowanie poddaje
siê wniosek najdalej id¹cy, to jest taki, którego przyjêcie wyklucza potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi.
3. W innych przypadkach g³osowanie przeprowadza siê
na ka¿dy wniosek oddzielnie, w kolejnoci ich zg³aszania.

§ 31
1. Uchwa³om Rady nadaje siê formê odrêbnych dokumentów z wyj¹tkiem uchwa³ proceduralnych, które odnotowuje siê w protokole sesji.
2. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer kolejny
uchwa³y i datê jej podjêcia.
3. Uchwa³y, o których mowa w ust. 2 podpisuje Przewodnicz¹cy. W przypadku, je¿eli obradom przewodniczy
radny, który nie jest Przewodnicz¹cym ani Wiceprzewodnicz¹cym Rady, uchwa³y podpisuje równie¿ Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 32
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹ wystêpowaæ: Komisje, co najmniej 1/4 radnych, Wójt, Kluby Radnych, oraz co najmniej 5% mieszkañców gminy
umieszczonych w rejestrze wyborców gminy G³ówczyce.
2. Projekty uchwa³ wymienione w § 7 przed ich rozpatrzeniem przez Rady Gminy powinny byæ przedstawione w³aciwym Komisjom.
3. Projekty uchwa³ wnoszone na mocy ust. 1 powinny
byæ ponadto przedstawione do wiadomoci Wójta.
§ 33
1. Uchwa³y Rady stanowi¹ce przepisy gminne og³asza siê
w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym a ponadto poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a w
szczególnoci na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
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2. Uchwa³y Rady przekazywane s¹ Wójtowi w terminie
7 dni po zamkniêciu posiedzenia.
Rozdzia³ III
KOMISJE RADY
§ 34
1. Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada powo³uje sta³e lub dorane Komisje.
2. Przewodnicz¹cego Komisji i jego zastêpcê wybieraj¹
cz³onkowie Komisji sporód radnych.
3. Przewodnicz¹cego Komisji zatwierdza Rada.
4. Posiedzenia Komisji s¹ jawne.
§ 35
Do zadañ Komisji sta³ych, wymienionych w § 19 Statutu, w zakresie spraw, do których zosta³y powo³ane, nale¿y w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, do których zosta³y powo³ane,
2) kontrola dzia³alnoci Wójta i jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji danej Komisji, okrelonych w regulaminie Rady,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
przez Radê, Wójta oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków Komisji,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowywanie projektów uchwa³,
5) kontrola wykonania uchwa³ Rady w zakresie kompetencji danej Komisji,
6) badanie terminowoci za³atwienia przez Wójta i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg
mieszkañców w zakresie kompetencji Komisji,
7) badanie rzetelnoci informacji i sprawozdañ sk³adanych przez Wójta i jednostki organizacyjne.
§ 36
1. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê w sprawach bêd¹cych przedmiotem wspólnego zainteresowania.
2. Realizacja postanowieñ zawartych w ust. 1 nastêpuje
poprzez:
1) wspólne posiedzenie Komisji,
2) udostêpnienie w³asnych opracowañ i analiz,
3) powo³ywanie zespo³ów do rozwi¹zywania okrelonych problemów.
§ 37
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniu.
2. W posiedzeniu Komisji oprócz jej cz³onków mog¹
uczestniczyæ inni radni oraz Wójt.
3. Komisja lub jej Przewodnicz¹cy mog¹ zaprosiæ na posiedzenie inne osoby których wys³uchanie lub obecnoæ s¹ uzasadnione ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
4. Komisja nie mo¿e odmówiæ wys³uchania okrelonej
osoby, je¿eli z wnioskiem o takie wys³uchanie wyst¹pi
Przewodnicz¹cy Rady.
§ 38
1. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje pracami Komisji, a w
szczególnoci ustala terminy i porz¹dek dzienny posiedzeñ, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzeniu Komisji oraz koordynuje
pe³nienie dy¿urów przez cz³onków Komisji. Zwo³uje
posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami.

2. Z upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Komisji lub Rady
Gminy mo¿e go zastêpowaæ zastêpca.
3. Przewodnicz¹cy Komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie Komisji na ¿¹danie co najmniej 1/4 liczby
cz³onków Komisji.
4. O terminie i porz¹dku dziennym posiedzenia Komisji
zawiadamia siê cz³onków Komisji, Przewodnicz¹cego
Rady i Wójta oraz inne zainteresowane osoby.
5. Posiedzenie Komisji mo¿e równie¿ zwo³aæ lub z³o¿yæ
wniosek, o który mowa w ust. 3 Przewodnicz¹cy Rady.
§ 39
1. Komisja wyra¿a swoje stanowisko zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
2. Wnioski odrzucone przez Komisjê umieszcza siê na
¿¹danie wnioskodawcy w sprawozdaniu Komisji jako
wnioski mniejszoci. Dotyczy to w szczególnoci wniosków w sprawach rozpatrywanych uchwa³ Rady.
3. Stanowiska Komisji przedstawia na posiedzeniu Rady,
Przewodnicz¹cy Komisji lub upowa¿niony przez ni¹
sprawozdawca.
4. Stanowisko Komisji przekazuje siê Przewodnicz¹cemu
Rady, który niezw³ocznie przedstawia je Radzie oraz
innym zainteresowanym organom.
§ 40
1. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
zawiera w szczególnoci:
1) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
2) przyjêcie porz¹dku obrad,
3) stanowisko Komisji.
2. Na ¿yczenie cz³onka Komisji, w protokole mo¿e byæ
zawarta treæ stanowiska, zdanie odrêbne lub g³os w
dyskusji.
3. Protokó³ nie zawiera opisu dyskusji z zastrze¿eniem
ust. 2.
Rozdzia³ IV
RADNI
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
§ 41
1. W wykonaniu uprawnieñ wynikaj¹cych z art. 23 ust. 1
ustawy o samorz¹dzie gminnym, radni mog¹ sk³adaæ
interpelacje i zapytania.
2. Interpelacje sk³ada siê w sprawach strategicznych dla
Gminy i jej mieszkañców.
3. Zapytania sk³ada siê w sprawach bie¿¹cej dzia³alnoci
Gminy.
§ 42
1. Interpelacja powinna krótko przedstawiaæ stan faktyczny oraz zawieraæ wynikaj¹ce zeñ pytanie.
2. Zapytanie powinno byæ sformu³owane zwiêle w sposób jasny, tak aby odpowied na nie, mog³a sprowadziæ siê do krótkiej informacji o faktach.
3. Interpelacje i zapytania sk³ada siê wy³¹cznie do Wójta
Gminy.
§ 43
W miarê mo¿liwoci, zw³aszcza w zale¿noci od charakteru bêd¹cych przedmiotem interpelacji i zapytañ, Wójt
lub wyznaczone przez niego osoby udzielaj¹ na nie odpowiedzi pod koniec sesji, a w razie braku takiej mo¿li-
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woci udziela siê pisemnego wyjanienia w terminie jednego miesi¹ca lub na nastêpnej sesji za zgod¹ interpeluj¹cego.
§ 44
1. Rozpatrzenie przez Radê sprawy interpelacji obejmowaæ mo¿e:
1) odczytanie interpelacji i odpowiedzi na ni¹, chyba,
¿e radny, któremu udzielono pisemnej odpowiedzi
wyrazi zgodê na nie odczytywanie,
2) dodatkowe pytania interpeluj¹cego i wyjanienie interpelowanego,
3) uznanie przez Radê odpowiedzi za wystarczaj¹c¹ lub
wezwanie interpelowanego do jej uzupe³nienia.
2. Rozpatrzenie przez Radê zapytania obejmuje:
1) odczytanie zapytania z³o¿onego na pimie lub postawienie pytania ustnego,
2) udzielenie ustnej odpowiedzi przez zapytanego.
3. Nad zapytaniem i udzielon¹ nañ odpowiedzi¹ nie przeprowadza siê dyskusji.
Rozdzia³ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 45
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ zawartym w niniejszym regulaminie.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy G³ówczyce
REGULAMIN KLUBÓW RADNYCH
§1
Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych, okrelane dalej
jako Kluby wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§2
1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie Klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê Klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego Klubu.
4. W razie zmiany sk³adu Klubu lub jego rozwi¹zania, Przewodnicz¹cy Klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§3
Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr Klubów.
§4
Przynale¿noæ radnych do Klubów jest dobrowolna.
§5
1. Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem Klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Klubu.
§6
Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Prace Klubów organizuj¹ Przewodnicz¹cy Klubów, wybierani przez cz³onków Klubu.
§8
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

1700
UCHWA£A Nr V/25/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie zasad sprzeda¿y komunalnych zasobów
mieszkaniowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera 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.) oraz na podstawie art. 13, art. 31, art. 34, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7
i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 543) Rada
Gminy w Studzienicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela zasady sprzeda¿y lokalu mieszkalnego dla najemcy o powierzchni 137,70 m2 z przynale¿nymi pomieszczeniami i udzia³ami nieruchomoci wspólnej. Lokal po³a¿ony jest w Czarnej D¹browie, na dzia³ce
oznaczonej nr 11/7, w budynku nr 14, który stanowi w³asnoæ Gminy Studzienice.
§2
1. Cenê nieruchomoci mieszkalnej ustala siê na podstawie jej wartoci, okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
2. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w oparciu o
art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami
udziela siê bonifikaty w wartoci 25% osobie, która
uici cenê lokalu w ca³oci. Bonifikata dotyczy 95,7 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu.
§3
1. Nabywca mo¿e zadeklarowaæ jeden ze sposobów zap³aty ceny lokalu mieszkalnego:
a) w ca³oci do dnia zawarcia umowy sprzeda¿y
b) w terminie 5 lat z uwzglêdnieniem oprocentowania
przy zastosowaniu stopy procentowej równej 1/4 aktualizowanej na dzieñ p³atnoci raty stopy dyskonta
weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski od
kwoty pozosta³ej do sp³aty
c) w terminie 10 lat z uwzglêdnieniem oprocentowania przy zastosowaniu stopy procentowej równej 1/
2 aktualizowanej na dzieñ p³atnoci raty stopy dyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski od kwoty pozosta³ej do sp³aty
2. Przy okresowej sp³acie ceny lokalu nabywca do dnia
zawarcia, umowy sprzeda¿y zobowi¹zany jest uiciæ
10% (nie mniej jednak ni¿ 1000 z³.) ceny lokalu, a niesp³acona czêæ podlega zabezpieczeniu hipotecznemu
obci¹¿aj¹c nabyty lokal.
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3. Nieterminowa sp³ata rat skutkuje naliczeniem odsetek
ustawowych.
§4
1. Zawiadomienie z³o¿one osobie, której przys³uguje
pierwszeñstwo nabycia lokalu mieszkalnego jest podstaw¹ do ubiegania siê o nabycie lokalu mieszkalnego.
2. Owiadczenie z³o¿one przez osobê korzystaj¹c¹ z
pierwszeñstwa nabycia lokalu mieszkalnego jest podstaw¹ do sporz¹dzenia protoko³u rokowañ jako dokumentu poprzedzaj¹cego umowê sprzeda¿y. Ustala siê
21-dniowy termin z³o¿enia owiadczenia przez najemcê, liczony od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Ustalony nabywca zobowi¹zany jest przyst¹piæ do
umowy sprzeda¿y w terminie jednego miesi¹ca od dnia
podpisania protoko³u rokowañ pod rygorem odst¹pienia Gminy od zawarcia umowy sprzeda¿y oraz utraty
pierwszeñstwa nabycia lokalu.
§5
Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu w 1/2 czêci. Koszty zwi¹zane z ustanowieniem hipoteki oraz op³aty s¹dowej obci¹¿aj¹ nabywcê.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Studzienice
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski
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UCHWA£A Nr L/600/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 155,
poz. 1287), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) Rada
Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu Miasta S³upska na warunkach i zasadach okrelonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od
przedsiêbiorców.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1702
UCHWA£A Nr 258/XXX/01
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki Nr
181/9 w Starkowej Hucie.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy 
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr IX/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r.
Nr 24 poz. 172, z 1991 r. Nr 5 poz. 33, Nr 19 poz. 135 oraz
z 1993 r. Nr 17, poz. 92) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki Nr 181/9 w Starkowej
Hucie przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.1.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi po zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:
Na rysunku planu oznaczono nieprzekraczalne linie
zabudowy. Pas terenu pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od strony drogi krajowej nr 20, a krawêdzi¹ pasa drogowego, nale¿y zagospodarowaæ
zwart¹ zieleni¹ wysok¹ o charakterze zieleni izolacyjnej.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dzia³ki:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna wielkoci dzia³ki 1000 m2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 1,5,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 25%,
 minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki: 50%,
 poddasze u¿ytkowe: dopuszczalne,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku
g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego:
0,30 m,
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 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 9,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 7,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwuspadowy,
 k¹t pochylenia dachu: 30o-50o,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne (odstêp od
koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
ciany nadbudowy w kolorze dachu),
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki
w iloci min. 1 sta³e miejsce postojowe/1 mieszkanie.
1.2.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Obs³uga komunikacyjna projektowanego terenu pod
zabudowê z istniej¹cej drogi lokalnej gminnej L1/2.
Linie rozgraniczaj¹ce dróg wyznaczono na rysunku
planu.
Ustalenia szczegó³owe:
1) KG2/2  istniej¹ca droga krajowa nr 20 (Gdynia 
Egiertowo  Kocierzyna), oznaczona w dotychczas
obowi¹zuj¹cym planie symbolem O1KDIII/IV; przewidywana rozbudowa przekroju poprzecznego jezdni do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu ka¿da, dla
bezporedniej obs³ugi przyleg³ego terenu projektowana droga zbiorcza; droga g³ówna klasy G2/2:
a) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 50,0 m,
b) docelowa szerokoæ jezdni drogi g³ównej 2 x 7,0 m,
c) pobocza umocnione 2 x 2,0 m,
d) szerokoæ jezdni drogi zbiorczej 5,0 m,
e) od leg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej g³ównej co
najmniej 25 m,
f) dla przebiegu drogi w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego na odcinku Egiertowo  Rybaki z najbardziej wartociowymi ci¹gami widokowymi na tereny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuje zakaz zabudowywania i zagospodarowania obiektami degraduj¹cymi wartoci ekspozycyjne i ograniczaj¹cymi mo¿liwoci ekspozycji z ci¹gów widokowych oraz nakaz
przywracania mo¿liwoci ekspozycyjnych ci¹gów widokowych.
2) KL1/2  istniej¹ca droga gminna, droga lokalna klasyL1/2:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 15,0 m,
b) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej 15 m.
3) Docelowa lokalizacja skrzy¿owania drogi krajowej
nr 20 z drog¹ gminn¹ KL1/2 mo¿e ulec zmianie.
Zmiana lokalizacji bêdzie zwi¹zana z koniecznoci¹
zachowania warunku minimalnych odleg³oci pomiêdzy skrzy¿owaniami dla drogi klasy G zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami techniczno  budowlanymi.
Ustalenia inne:
a) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 20 (domiar nale¿y
wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po rozbudowie),
b) w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
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obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu,
c) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ki powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 20.
d) stan prawny ewentualnych dróg wydzielonych na
w/w dzia³ce powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 odprowadzenie cieków  indywidualny system
oczyszczania lub zagospodarowania cieków, dopuszczalny wy³¹cznie do czasu zaistnienia mo¿liwoci pod³¹czenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Obowi¹zuje zakaz odprowadzania
cieków do gruntu i wód powierzchniowych,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
do gruntu w granicach dzia³ki,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zanie
w oparciu o proekologiczne ród³a ciep³a (ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne),
 zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  indywidualne rozwi¹zanie w oparciu o proekologiczne ród³a ciep³a (ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne),
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 zaopatrzenie w gaz, do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
 usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym.
2. Fragment terenu, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki Nr 181/9 w
Starkowej Hucie oznaczona na rysunku planu, przeznacza siê na rezerwê terenu dla potrzeb realizacji drogi
zbiorczej w pasie drogowym drogi krajowej KG2/2. Do
czasu realizacji drogi zbiorczej dopuszcza siê tymczasowe wykorzystanie terenu o przeznaczeniu rekreacyjno  wypoczynkowym, zwi¹zanym z projektowan¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y oznaczony Nr 1.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ do naliczenia op³aty z
tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê na 20%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
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og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w §1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z pón. zm.
wymieniony w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem §4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela

1703
ZARZ¥DZENIE Nr 163/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa
pomorskiego poboru, powo³ania komisji do przeprowadzenia tego poboru oraz okrelenia ich siedzib i terytorialnych zasiêgów dzia³ania.
Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 35 ust. 2
i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732 i Nr 113, poz. 984 i 985), § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 17 padziernika 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r. (Dz. U. Nr 180,
poz. 1512) w zwi¹zku z art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872) w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdañsku i Przewodnicz¹cym Okrêgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê w terminach okrelonych przez ministra w³aciwego do spraw wewnêtrznych i ministra w³aciwego do spraw obrony narodowej przeprowadziæ
pobór na terenie województwa pomorskiego.
§2
Do przeprowadzenia poboru, o którym mowa w § 1
oraz okrelenia zdolnoci poborowych do czynnej s³u¿by wojskowej powo³uje siê:
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1) Wojewódzk¹ Komisjê Poborow¹ w Gdañsku i Wojewódzk¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdañsku, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje obszar województwa
pomorskiego,
2) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 1 w Bytowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w Bytowie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna D¹brówka, Ko³czyg³owy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,
3) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 2 w Bytowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 2 w Bytowie z siedzibami w Miastku, których zasiêg terytorialny dzia³ania
obejmuje gminê Miastko i Trzebielino,
4) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Chojnicach i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Chojnicach, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Chojnice oraz
gminy: Brusy, Chojnice, Czersk i Konarzyny,
5) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Cz³uchowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Cz³uchowie, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Cz³uchów oraz
gminy: Czarne, Cz³uchów, Debrzno, Kocza³a, Przechlewo i Rzeczenica,
6) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Gdañsk
oraz:
a) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañska (granica na po³udnie w³¹cznie od
ulic: Kartuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie,
Wa³y Piastowskie, Doki, wzd³u¿ rzeki Mot³awy do
falochronu wschodniego Westerplatte),
b) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdañsku Nr 2, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañsk (granica na pó³noc wy³¹cznie od
ulic: Kartuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie,
Wa³y Piastowskie, Doki wzd³u¿ rzeki Mot³awy do
falochronu wschodniego Westerplatte), oraz
c) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 3 w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañska wymienion¹ w pkt 6b,
7) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Gdyni, której zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje Miasto Gdyniê oraz
Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdyni, której zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Gdyniê,
8) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kartuzach i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kartuzach, których wspólny zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminy:
Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stê¿yca, Sulêczyno i ¯ukowo,
9) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kocierzynie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kocierzynie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Kocierzynê oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kocierzyna,
Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa,
10) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kwidzynie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kwidzynie, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Kwidzyn oraz
gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki,
11) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Lêborku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Lêborku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta Lêbork i £eba oraz
gminy: Cewice, Nowa Wie Lêborska i Wicko,
12) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Malborku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Malborku, których zasiêg
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13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Malbork oraz
gminy: Lichnowy, Malbork, Mi³oradz, Nowy Staw,
Stare Pole,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Sztumie i powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Sztumie, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminy: Dzierzgoñ, Miko³ajki Pomorskie, Stary Dzierzgoñ, Stary Targ, Sztum,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Nowym Dworze
Gdañskim i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Nowym
Dworze Gdañskim, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Krynica Morska oraz gminy:
Nowy Dwór Gdañski, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Pruszczu Gdañskim
i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Pruszczu Gdañskim,
których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Pruszcz Gdañski oraz gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdañski, Przywidz, Pszczó³ki,
Suchy D¹b i Tr¹bki Wielkie,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Pucku i Powiatow¹
Komisjê Lekarsk¹ w Pucku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Hel, Jastarnia, Puck i
W³adys³awowo oraz gminy: Kosakowo, Krokowa i
Puck,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 1 w S³upsku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w S³upsku, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto S³upsk,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 2 w S³upsku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 2 w S³upsku, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Ustkê
oraz gminy: Damnica, Dêbnica Kaszubska, G³ówczyce, Kêpice, Kobylnica, Potêgowo, S³upsk, Smo³dzino
i Ustka,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Sopocie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Sopocie, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Sopot,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Starogardzie Gdañskim i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Starogardzie
Gdañskim, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Czarna Woda, Skórcz i Starogard Gdañski oraz gminy: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smêtowo Graniczne,
Starogard Gdañski i Zblewo,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Tczewie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Tczewie, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Tczew oraz gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Wejherowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Wejherowie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Reda,
Rumia, Wejherowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, £êczyce, Szemud i Wejherowo 
zwane dalej komisjami.
Imienne sk³ady osobowe komisji okrelaj¹ zarz¹dzenia Wojewody Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dania stanu zdrowia poborowych przygotuj¹ i przeprowadz¹ w trybie, w terminie oraz wed³ug zasad okrelonych w³aciwymi przepisami prawa.
§5
Ca³oæ dzia³añ organów i jednostek organizacyjnych
uczestnicz¹cych w przeprowadzeniu poboru, o którym
mowa w § 1 koordynuje w imieniu Wojewody Pomorskiego Dyrektor Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
§6
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1704
ROZPORZ¥DZENIE Nr 15/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 listopada 2002 r.
w sprawie zwalczania wcieklizny zwierz¹t na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752
oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320)  zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1

Komisje przeprowadz¹ pobór przy wspó³udziale w³aciwych miejscowo starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego i wojskowych komendantów uzupe³nieñ.

Uznaje siê nastêpuj¹ce obszary za okrêgi wystêpowania wcieklizny i zagro¿one wcieklizn¹:
1. Miasto Cz³uchów
2. Gmina Cz³uchów
a) miejscowoæ Glêdowo,
b) miejscowoæ Jêczniki,
c) miejscowoæ Wierzchowo Dworzec Kolejowy,
d) miejscowoæ Dêbnica,
e) miejscowoæ Mosiny,
f) miejscowoæ Jaromierz,
g) miejscowoæ Chrz¹stowo,
h) miejscowoæ Chrz¹stówko,
i) miejscowoæ Sieroczyn,
j) miejscowoæ Ko³dowo,
k) miejscowoæ Dobojewo,
l) miejscowoæ Sto³czno,
m) miejscowoæ Kie³pin,
n) miejscowoæ Kie³pinek,
o) miejscowoæ Wandzin,
p) miejscowoæ Polnica,
q) miejscowoæ Rychnowy,
r) miejscowoæ Krzy¿anki,
s) miejscowoæ Zagórki,
t) miejscowoæ Nie¿ywiêæ.
3. Obwód ³owiecki Nr 102 Ko³a £owieckiego Dzik w
Cz³uchowie.

§4

§2

Komisje i w³aciwe organy wspó³uczestnicz¹ce w przeprowadzeniu poboru, pobór ten oraz zwi¹zane z nim ba-

1. Na obszarach okrelonych w § 1 nakazuje siê:
1) umieszczenie w widocznych miejscach  na grani-

20)

21)

22)

§3
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cach okrêgu  czytelne i trwa³e tablice z napisem:
Okrêg wystêpowania wcieklizny u zwierz¹t.
2) niezw³oczne zawiadomienie o ka¿dym wyst¹pieniu
wcieklizny u zwierz¹t najbli¿szego inspektoratu weterynarii, lecznicê dla zwierz¹t, lub urzêdu gminy;
3) przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienionych w § 1 celem wyszukania zwierzyny pad³ej wskutek wcieklizny i dla potrzeb odstrza³ów sanitarnych,
4) niezw³oczne zg³aszanie do badania s³u¿bie weterynaryjnej zwierz¹t pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych lub pad³ych oraz zabezpieczenie ich do czasu przybycia urzêdowego lekarza weterynarii w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoæ zaka¿enia ludzi i zwierz¹t.
2. Na obszarach okrelonych w § 1 zakazuje siê:
1) urz¹dzania wszelkich polowañ oraz od³owów zwierzyny ³ownej z wyj¹tkiem odstrza³ów sanitarnych nakazanych przez w³aciwego powiatowego lekarza
weterynarii,
2) otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pad³ych i pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych,
3) organizowania wycieczek do lasów,
4) wprowadzania do lasów psów i kotów.
§3
Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 obowi¹zuj¹
wszystkich mieszkañców lub przebywaj¹cych czasowo
na danym terenie, o którym mowa w § 1, a tak¿e u¿ytkowników, w³acicieli, zarz¹dców gruntów, s³u¿bê len¹,
zarz¹dców lub dzier¿awców obwodów ³owieckich tam¿e.
§4
Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Cz³uchowie oraz terytorialnie w³aciwym organom gminnych w³adz samorz¹dowych.
§5
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w
Gdañsku.
§6
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomoci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjêty,
w drodze obwieszczenia na obszarach wymienionych w
§ 1.
§7
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski

1705
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 22 listopada 2002 r.
pomiêdzy:
Gmin¹ Miasta Rumia, reprezentowan¹ przez:
Burmistrza Miasta Rumi  mgr in¿. El¿bietê Rogala  Koñczak
oraz zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Rumi Nr II/6/2002
z dnia 21 listopada 2002 r.
a Komunalnym Zwi¹zkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki, reprezentowanym przez  dzia³aj¹cy na podstawie
uchwa³y Zgromadzenia Zwi¹zku z dnia 28 padziernika
2002 r. Nr 18/2002  Zarz¹d Zwi¹zku w osobach:
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du  mgr in¿. Andrzej Remiszewski
2. Cz³onek Zarz¹du  mgr Roman Knop
Zwa¿ywszy, ¿e:
 zgodnie z zawartym w dniu 14 kwietnia 1999 r. przez
Zarz¹d Miasta Rumi oraz Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego porozumieniem, zarz¹dc¹ drogi powiatowej
nr 10204 Rumia  £ê¿yce jest Zarz¹d Miasta Rumi i
do jego obowi¹zków nale¿y, miêdzy innymi utrzymywanie nawierzchni dróg powiatowych oraz pe³nienie funkcji inwestora w zwi¹zku z budow¹ lub
modernizacj¹ dróg powiatowych/§ 1 ust. 1 pkt 1 i 3
porozumienia z 14 IV 99 r./
 g³ównym u¿ytkownikiem drogi powiatowej nr 10204
tak¿e w granicach Miasta Rumi jest Komunalny Zwi¹zek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni, który
prowadzi wysypisko odpadów w £ê¿ycach, do którego transport odbywa siê wy¿ej wymienion¹ drog¹,
 stwierdzono bardzo z³y stan techniczny nawierzchni
drogi powiatowej nr 10204 i koniecznoæ jej wyremontowania, Gmina Miasta Rumia oraz Komunalny
Zwi¹zek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni, podejmuj¹ w 2002 r. wspó³dzia³anie w zakresie wspólnego przeprowadzenia remontu drogi powiatowej
nr 10204 celem zapewnienia prawid³owej komunikacji samochodowej do wysypiska odpadów oraz
bezpieczeñstwo na drodze.
W ramach wspó³dzia³ania strony niniejszego porozumienia zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania opisanych
poni¿ej zasad i zobowi¹zañ.
§1
W roku 2002 przeprowadzony zostanie remont nawierzchni drogi powiatowej nr 10204 na d³ugoci 0,44
km w granicach Miasta Rumi na odcinku od w. Józefa
do ul. Zdrojowej.
§2
1. Wybór wykonawcy projektu remontu drogi oraz wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zadañ,
o którym mowa w § 1 nast¹pi zgodnie z ustaw¹ z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j.
Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.).
2. Procedurê zamówieñ publicznych przeprowadzi Gmina Miasta Rumi.
3. Miejscem przeprowadzenia czynnoci postêpowania
w sprawie zamówienia publicznego bêdzie Rumia 
Urz¹d Miasta Rumi.
4. Z³o¿one oferty wraz z dokumentacj¹ zamówienia publicznego na wybór wykonawcy remontu drogi powia-
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towej 10204 bêd¹ przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych przez
Gminê Miasta Rumia  Urz¹d Miasta Rumi.
5. Kopia dokumentacji przetargowej sporz¹dzona zostanie dla Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni i zostanie mu przekazana wraz z kopi¹
protoko³u posiedzenia komisji przetargowej oraz kopi¹ wybranej w wyniku przetargu oferty.
6. Umowa zostanie zawarta w Rumi.
7. Stron¹ umowy zawieranej z wybranym po przeprowadzeniu przetargu wykonawc¹, o jakim mowa w ust. 1
bêdzie Gmina Miasta Rumi.
§3
1. Udzia³ poszczególnych stron porozumienia w kosztach
przedsiêwziêcia, o którym mowa w § 1 w roku 2002
okrela siê nastêpuj¹co: Komunalny Zwi¹zek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni 300.000 (trzysta tysiêcy
00/100/z³), pozosta³e koszty w wysokoci 150.000,00 z³
poniesie miasto Rumia.
2. Okrelony w ust. 1 udzia³ Zwi¹zku w kosztach wspólnego przedsiêwziêcia podany zosta³ w wartoci netto.
3. Zwi¹zek dokona zap³aty Gminie Rumia na podstawie
wystawionych refaktur (refaktury) obejmuj¹cych nale¿noci za wykonanie robót opisanych w § 1.
4. Zap³ata nast¹pi przelewem na rachunek bankowy w
Banku Spó³dzielczym O/Rumia nr konta 835100032394-36000-11/1.
5. Ustala siê 14 dniowy termin zap³aty, liczony od daty
dorêczenia Zwi¹zkowi refaktury (refaktur), o której wy¿ej.
§4
1. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane jedynie za zgod¹ obu stron.
2. Rozwi¹zanie porozumienia wymaga dla swojej wa¿noci zachowania formy pisemnej.
§5
Zmiany i uzupe³nienia niniejszego porozumienia wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej
w postaci aneksów do porozumienia podpisanych przez
wszystkie strony.
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia maja zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§7
Spory powsta³e w trakcie wykonywania niniejszego porozumienia strony poddaj¹ rozstrzygniêciu w³aciwego
instancyjnie s¹du powszechnego w Gdañsku.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w 4 (czterech) jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Gmina Miasta Rumia
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak

Komunalny Zwi¹zek Gmin
Dolina Redy i Chylonki
Cz³onek Zarz¹dzu
R. Knop
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
A. Remiszewski
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UCHWA£A Nr XLIX/593/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska (t.j.: Dziennik Urzêdowy Województwa S³upskiego z 1997 r. Nr 6, poz. 35)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 7  Wykaz jednostek organizacyjnych
miasta, uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 czerwca 1995r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta S³upska (t.j.: Dziennik Urzêdowy Województwa
S³upskiego z 1997r. Nr 6, poz. 35) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
a) rozdzia³ I. Jednostki bud¿etowe otrzymuje brzmienie:
Jednostki bud¿etowe:
1. M³odzie¿owy Dom Kultury w S³upsku
2. Orodek Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w S³upsku
3. Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w S³upsku
4. Dom Pomocy Spo³ecznej w S³upsku
5. rodowiskowy Dom Samopomocy w S³upsku
6. Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci w S³upsku
7. Izba Wytrzewieñ w S³upsku
8. Orodek Adopcyjno-Opiekuñczy w S³upsku
9. Specjalny Orodek Szkolno  Wychowawczy
w S³upsku
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S³upsku
11. rodkowopomorskie Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w S³upsku
12. Centrum Kszta³cenia Praktycznego w S³upsku
13. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 w S³upsku ul. Szarych Szeregów 15
14. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 2 w S³upsku ul. Mickiewicza 32
15. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 3 w S³upsku ul. Zaborowskiej 2
16. IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w S³upsku ul.Grottgera 13
17. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych
w S³upsku ul. Szymanowskiego 5
18. Zespó³ Ponadgimnazjalnych Szkó³ Technicznych
w S³upsku ul. Niedzia³kowskiego 2
19. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych w S³upsku ul. Partyzantów 24
20. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w S³upsku ul. Szczeciñska 60
21. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w S³upsku ul. Jana III Sobieskiego 13
22. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w S³upsku ul.B.Krzywoustego 6
23. Gimnazjum Nr 1 w S³upsku ul. Deotymy 15 a
24. Gimnazjum Nr 2 w S³upsku ul. Jana III Sobieskiego 3
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25. Gimnazjum Nr 4 w S³upsku ul. Banacha 17
26. Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiego w S³upsku
ul. Prof.Lotha 3
27. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w S³upsku ul.W.Lutos³awskiego 23
28. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kociuszki
w S³upsku ul. H.Pobo¿nego 2
29. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w
S³upsku ul. Banacha 5
30. Szko³a Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka w
S³upsku ul. Leszczyñskiego 17
31. Szko³a Podstawowa Nr 5 w S³upsku ul. Hubalczyków
32. Szko³a Podstawowa Nr 6 im. Ludwika Waryñskiego w S³upsku ul. Starzyñskiego 6
33. Szko³a Podstawowa Nr 7 im. W³adys³awa Broniewskiego w S³upsku ul. Kiliñskiego 38
34. Szko³a Podstawowa Nr 8 im. ¯o³nierzy Armii Krajowej w S³upsku ul. Grottgera 10 a
35. Szko³a Podstawowa Nr 9 im. Stanis³awa Hryniewieckiego w S³upsku ul. Ma³achowskiego 9
36. Szko³a Podstawowa Nr 10 im. Polonii w S³upsku
ul. Kulczyñskiego 1 a
37. Dzienny Dom Pomocy w S³upsku
38. ¯³obki w S³upsku
39. Schronisko dla zwierz¹t w S³upsku
b) w rozdziale III. Osoby prawne  w punkcie 7. skrela
siê zapis: Rolno-Rybny Rynek Hurtowy  S³upska Hala
Targowa Spó³ka Akcyjna  akcje i wpisuje siê: S³upskie Towarzystwo Koszykówki  Sportowa Spó³ka Akcyjna.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1707
UCHWA£A Nr XXXIII/536/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Wybickiego, Armii Krajowej, Reja i terenem lasu w
miecie Sopocie  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Wybickiego,
Armii Krajowej, Reja i terenem lasu w miecie Sopocie
oznaczony symbolem M  5/01 jako zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Sopotu, obejmuj¹cy teren o powierzchni 17,80 ha
w granicach jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 22 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolem dwucyfrowym od 01 do 22 oraz ich przeznaczenie  g³ówn¹ funkcjê  oznaczone symbolem literowym:
M  tereny zabudowy mieszkaniowej
UO  tereny us³ug z zakresu owiaty
KD  ulice dojazdowe
KS  wydzielone zespo³y gara¿owe
WZ  stacja pomp
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawieraj¹ poni¿sze karty
terenu od nr 01 do nr 22.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych
w kartach terenu:
 intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê,
 wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w
granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ
szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów
architektonicznych),
 teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci
nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
 okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejciowych, werand,
 ustalenie zakazów wtórnych podzia³ów dzia³ek nie
dotyczy mo¿liwoci podzia³ów koryguj¹cych i porz¹dkuj¹cych ,
 stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 stan istniej¹cy  stan na rok 2001.
2. Karty terenu:

Poz. 1707
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0,88 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  obowi¹zuje istniej¹ca linia zabudowy od strony ulic Armii Krajowej, Krótkiej i Wybickiego
 od strony ulicy Kopernika jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  dla zabudowy jednorodzinnej do  12,5 m
 dla zabudowy wielorodzinnej zakaz powiêkszania wysokoci istniej¹cych obiektów
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 dla zabudowy jednorodzinnej  25% pow. dzia³ki
 dla zabudowy wielorodzinnej  30% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Wybickiego, Armii Krajowej,
Kopernika i Krótkiej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli pierwotne
rozplanowanie zabudowy jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne, linie zabudowy i przedogródki od strony ulic: Armii Krajowej i Wybickiego
 historyczna zabudowa  Kamienice czynszowe
wielomieszkaniowe:
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ul. Armii Krajowej 55 z roku 1915
ul. Armii Krajowej 57 z roku 1914
ul. Armii Krajowej 61 z roku 1907,
tworz¹ce fragment zachodniej pierzei ul. Armii
Krajowej  ochrona elewacji, zakaz zmiany nachylenia po³aci dachowych i pokrycia
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz zabudowy loggii i balkonów w zabudowie wielorodzinnej
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w granicach terenu przy ulicy Wybickiego 23 znajduje siê pomnik przyrody nr 582 buk zwyczajny,
odmiana czerwona
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach
zabudowy wielorodzinnej
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 02
2. POWIERZCHNIA: 1,04 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  obowi¹zuj¹ istniej¹ce linie zabudowy
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4.2.wysokoæ zabudowy  jak w stanie istniej¹cym
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 zakaz rozbudowy rzutu poziomego budynków
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Wybickiego, Kopernika i Krótkiej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 02 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny zespo³u zabudowy stanowi¹cy zamkniêt¹ kompozycjê urbanistyczno  architektoniczn¹, czyli rozplanowanie
zabudowy, jej zasadnicze proporcje i charakter
architektury, podzia³y dzia³ek, rozplanowanie
wnêtrz ulicznych  linie zabudowy przedogródki
od strony ulic Wybickiego, Kopernika i Krótkiej
 historyczna zabudowa  Kamienica czynszowa:
ul. Wybickiego 37 z roku 1911 obiekt wpisany
do rejestru zabytków pod nr 766  ochrona pe³na
Kamienice czynszowe:
ul. Wybickiego 27 z pocz¹tku XX wieku
ul. Wybickiego 29 z roku 1909
ul. Wybickiego 31 z pocz. XX wieku
ul. Wybickiego 33 z pocz. XX wieku
ul. Wybickiego 39 z pocz. XX wieku
ul. Kopernika 4 z roku 1915
ul. Kopernika 6 z roku 1923
ul. Kopernika 10 z roku 1915
ul. Krótka 2/4 z roku 1911 oraz willa:
ul. Kopernika 8 z roku 1915,
tworz¹ce fragment historycznego za³o¿enia urbanistycznego ulicy Wybickiego  ochrona elewacji i usytuowania, zakaz zmiany nachylenia po³aci dachowych i pokrycia
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do hi-
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storycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach
zabudowy wielorodzinnej
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 03
2. POWIERZCHNIA: 1,41 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  obowi¹zuje istniej¹ca linia zabudowy od strony ulicy Wybickiego
 od strony ulicy Kopernika jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  jak w stanie istniej¹cym, w
budynkach przy ulicy Kopernika 5 i 5 a dopuszcza
siê nadbudowê dachem spadzistym o k¹cie nachylenia 40°- 45° lub mansardowym
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê: 20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Wybickiego i Kopernika
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 03 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli pierwotne
rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne, przedogródki od strony ulicy Wybickiego
 historyczna zabudowa  Kamienica czynszowa:
ul. Wybickiego 43 z roku 1913  obiekt wpisany
do rejestru zabytków pod nr 787  ochrona pe³na
Kamienica czynszowa:
ul. Wybickiego 41 z roku 1911 oraz willa
ul. Kopernika 3 z roku ok. 1920
 ochrona elewacji i usytuowania, zakaz zmiany
nachylenia po³aci dachowych i pokrycia
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 powy¿sze ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie
nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna,
drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów
itp.) oraz detali architektonicznych wywodz¹cych
siê z form historycznych
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8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji
nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków  wymagane krycie
dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi
ognia. Na dzia³kach granicz¹cych z rezerwatem
Zajêcze Wzgórze obowi¹zuje zakaz rozbudowy istniej¹cych budynków w kierunku lasu.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach
zabudowy wielorodzinnej
 ci¹g pieszy jak na rysunku planu
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 04
2. POWIERZCHNIA: 3,71 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  obowi¹zuje istniej¹ca linia zabudowy od strony ulic Armii Krajowej i Conrada
 od strony ulicy Kochanowskiego jak na rysunku
planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe, nie dotyczy budynku przy
ulicy Kopernika 1
 dzia³ka 80/2 nie mo¿e stanowiæ samodzielnej
dzia³ki budowlanej
 zakaz wtórnych podzia³ów
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Kochanowskiego, Armii Krajowej, Reymonta, Conrada, Kopernika a. woda  z
sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 04 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli pierwotne
rozplanowanie zabudowy jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne, przedogródki (skarpa)
przy ulicy Armii Krajowej
 historyczna zabudowa  wille:
ul. Kopernika 1 z roku 1930  rozbudowana z zachowaniem stylu
ul. Reymonta 1 z roku 1909
ul. Reymonta 2
ul. Reymonta 4 z roku 1909
ul. Reymonta 6 z roku 1912
ul. Reymonta 7 z roku 1928
ul. Reymonta 8 z roku 1922
ul. Reymonta 10 z roku 1924
ochrona bry³y i usytuowania, zakaz zmiany nachylenia po³aci dachowych i pokrycia
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 powy¿sze ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie
nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna,
drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów
itp.) oraz detali architektonicznych wywodz¹cych
siê z form historycznych  dotyczy pierzei ulicy
Armii Krajowej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 od strony pó³nocnej zieleñ ochronno  krajobrazowa  ochrona skarpy przed erozj¹ poprzez pielêgnacjê, zabezpieczenia techniczne i zagospodarowanie
zieleni¹ krajobrazow¹  element osnowy ekologicznej miasta
 w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji
nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudo-
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wy istniej¹cych budynków  wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia. Na
dzia³kach granicz¹cych z rezerwatem Zajêcze Wzgórze obowi¹zuje zakaz rozbudowy istniej¹cych budynków w kierunku lasu.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach
zabudowy wielorodzinnej (dzia³ka przy ul. Armii
Krajowej 43)
 ci¹gi piesze jak na rysunku planu
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 05
2. POWIERZCHNIA: 0,13 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  nie ustala siê
4.2.wysokoæ zabudowy  jak w stanie istniej¹cym
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  30% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Conrada
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 05 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi usytuowanie budynku
przy ulicy Conrada 5 i jego zasadnicze proporcje
7.3.w przypadku przebudowy, rozbudowy lub wymiany budynku  wymagane jest zachowanie zasady
kompozycji architektonicznej
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych

Poz. 1707

 4077 

 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów itp.)
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 06
2. POWIERZCHNIA: 1,30 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Kochanowskiego i Kasprowicza
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 06 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli pierwotne
rozplanowanie zabudowy jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
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 historyczna zabudowa  willa Adelaide  przy
ulicy Kasprowicza 8 ochrona elewacji frontowej i usytuowania obiektu
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym  powy¿sze ustalenie nie dotyczy
obiektów powojennych
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych  (dotyczy pierzei ulicy Kasprowicza)
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji
nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków  wymagane krycie
dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi
ognia. Na dzia³kach granicz¹cych z rezerwatem
Zajêcze Wzgórze obowi¹zuje zakaz rozbudowy istniej¹cych budynków w kierunku lasu.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 07
2. POWIERZCHNIA: 2,90 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  od ulicy Kochanowskiego i Kasprowicza jak w stanie istniej¹cym
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 od ulicy S³owackiego i Wyspiañskiego jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 30°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Kochanowskiego, Kasprowicza, S³owackiego i Wyspiañskiego
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.czêæ terenu 07 jak na rysunku planu po³o¿ona jest
w zasiêgu strefy A pe³nej ochrony historycznej
struktury przestrzennej, gdzie przedmiot ochrony
stanowi:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli pierwotne
rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje, podzia³y geodezyjne
 historyczna zabudowa  wille:
ul. Kochanowskiego 17 z roku 1909
ul. Kochanowskiego 19 z roku 1910
ul. Kochanowskiego 21 z roku 1911
ul. Kasprowicza 5 z roku 1919
ul. Kasprowicza 7 z roku 1911
ul. Kasprowicza 9 z roku 1908,
tworz¹ce fragment historycznego za³o¿enia urbanistycznego tego rejonu miasta  ochrona elewacji i linii zabudowy od strony ulicy, zakaz zmiany nachylenia po³aci dachowych i pokrycia.
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych w zasiêgu strefy A
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
 powy¿sze ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów kra-
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jobrazowo  architektonicznych, których zadaniem
jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w
kontekcie krajobrazu otoczenia w tym wysokoci i szerokoci frontów
7.4.pozosta³a czêæ terenu 07 poza granic¹ strefy A
po³o¿ona jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych, gdzie
przedmiot ochrony stanowi skala i charakter zabudowy jednorodzinnej
7.5.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych w zasiêgu strefy B"
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.6.warunki inne (dotycz¹ce strefy A i B)
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych  (tylko w zasiêgu strefy A")
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji
nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków  wymagane krycie
dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi
ognia
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 ci¹g pieszy jak na rysunku planu
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopotu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 08
2. POWIERZCHNIA: 0,78 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 9,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
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4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej
us³ug  w granicach dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Armii Krajowej, S³owackiego i D³ugosza
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 08 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
przedmiot ochrony stanowi skala i charakter zabudowy jednorodzinnej
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.)
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE USTALENIA:
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 09
2. POWIERZCHNIA: 0,52 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszka-
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niowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
 wysokoæ zabudowy  od strony ulicy Armii Krajowej i D³ugosza  do 9,5 m
 od strony ulicy S³owackiego  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 30°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Armii Krajowej, D³ugosza,
S³owackiego
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 09 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi skala i charakter zabudowy
jednorodzinnej
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 zakaz zabudowy loggii i balkonów w zabudowie
wielorodzinnej
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie
nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna,
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drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów
itp.)
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 10
2. POWIERZCHNIA: 1,05 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  od strony ulicy Armii Krajowej  do 9,5 m
 od strony ulicy Reja i S³owackiego  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 30°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Armii Krajowej, Reja, S³owackiego i ulicy dojazdowej 016 KD, KS
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 10 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 skala i charakter zabudowy jednorodzinnej
 cmentarzysko grobów skrzynkowych z wczesnej
epoki ¿elaza objête stref¹ ochrony archeologicznej jak na rysunku planu
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
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 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
 wszystkie prace ziemne w zasiêgu strefy ochrony archeologicznej nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologa, w przypadku natrafienia na
obiekty archeologiczne wymagane badania ratownicze i sporz¹dzenie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej
7.4.warunki inne:
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.)
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 11
2. POWIERZCHNIA: 1,10 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej/M/z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  dla zabudowy jednorodzinnej do 12,5 m
 dla zabudowy wielorodzinnej  zakaz nadbudowy
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic S³owackiego, Wyspiañskiego i Reja
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
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6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6. cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 11 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
przedmiot ochrony stanowi:
 skala i charakter zabudowy jednorodzinnej
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia
7.4.warunki inne:
 zakaz zabudowy loggii i balkonów w zabudowie wielorodzinnej
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.)
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji
nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków  wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE USTALENIA:
 zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach
zabudowy wielorodzinnej
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1. NUMER TERENU: 12
2. POWIERZCHNIA: 0,11 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: Us³ugi z zakresu owiaty
(UO)
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  ustalenia w p. 7
4.2.wysokoæ zabudowy  jak w stanie istniej¹cym

5.
6.

7.

8.
9.
10.
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4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê  nie ustala siê
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
50% pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
PARKINGI  nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Kasprowicza
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejem opa³owym lub z innych róde³ proekologicznych
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 12 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli pierwotne rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze
proporcje, podzia³y geodezyjne
 historyczna zabudowa:
willa przy ul. Kasprowicza 1 z roku 1935 adaptowana na przedszkole  ochrona elewacji i linii
zabudowy od strony ulicy, zakaz zmiany nachylenia po³aci dachowych i pokrycia
7.3.warunki inne:
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej, ustalenie nie dotyczy obiektów powojennych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 w przypadku przebudowy, rozbudowy lub remontu wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE USTALENIA:
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR M  5/01
1.
2.
3.
4.

NUMER TERENU: 13
POWIERZCHNIA: 0,16 ha
PRZEZNACZENIE TERENU: stacja pomp (WZ)
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  nie ustala siê
4.2.wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê  nie ustala siê
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4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
ustala siê
4.5.inne warunki  nie ustala siê
PARKINGI  nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd ulic¹ dojazdow¹ 016 KD, KS
6.2.woda  nie ustala siê
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  nie ustala siê
6.5.ogrzewanie  nie ustala siê
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 13 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
przedmiot ochrony stanowi skala zabudowy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE USTALENIA:
 teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU: 14
2. POWIERZCHNIA: 0,54 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica S³owackiego  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10 m
5. PARKINGI: parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 15
2. POWIERZCHNIA: 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica D³ugosza  ci¹g pieszo  jezdny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 5 m

5. PARKINGI: zakaz parkowania
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 16
2. POWIERZCHNIA: 0,16 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa, ci¹g pieszo  jezdny oraz zespó³ gara¿y
indywidualnych  KD, KS
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 5 m
5. PARKINGI: zakaz parkowania
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: wszelkie prace ziemne w zasiêgu strefy ochrony archeologicznej nale¿y
prowadziæ pod nadzorem archeologa, w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne wymagane badania ratownicze i sporz¹dzanie dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: zakaz rozbudowy zespo³u gara¿y
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 17
2. POWIERZCHNIA: 0,28 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM ulica
Wyspiañskiego  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8 m (nie dotyczy siêgaczy)
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 18
2. POWIERZCHNIA: 0,28 ha
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3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Kasprowicza  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona obustronnej
alei lipowej
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 19
2. POWIERZCHNIA: 0,32 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Kochanowskiego  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m, na odcinku od ulicy Kasprowicza do
lasu  6 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 20
2. POWIERZCHNIA: 0,40 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulice Reymonta i Conrada  dojazdowe KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: jak na rysunku planu
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona nawierzchni brukowej ulicy Reymonta
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 21

Dziennik Urzêdowy
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2. POWIERZCHNIA: 0,13 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Krótka  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona dwustronnej alei lipowej
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  5/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 22
2. POWIERZCHNIA: 0,56 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Kopernika  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10 m
5. PARKINGI: przy posesji Kopernika 1, parking do zachowania
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona obustronnej
alei lipowej i skwerów przy wlotach do ulicy Armii Krajowej i Wybickiego
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Wybickiego, Armii Krajowej, Reja i terenem lasu w miecie Sopocie w skali 1:2000.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu  na rysunku planu
okrelono:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków projektowanych,
 granicê Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 pomniki przyrody,
 zieleñ ochronno  krajobrazowa do zachowania 
element osnowy ekologicznej miasta,
 granicê strefy A pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej,
 budynki wpisane do rejestru zabytków wg stanu na
kwiecieñ 2001 r.,
 budynki wskazane do ochrony,
 granicê strefy ochrony archeologicznej,
 wymagane przejcia piesze.
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§5

§2

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w stanie niezmienionym kompleksu zbiorowisk ródliskowych i lasów
³êgowych oraz licznych nisz ród³owych.

§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹ LII/
491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16 poz. 74) we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 13/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 listopada 2002 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody Wielistowskie £êgi.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80 poz. 872; Nr 128 poz. 1407; z 2002 r. Nr 37 poz. 329,
Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 558 i Nr 89 poz. 804) oraz
art. 23 i 23a ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, Nr 100
poz. 1085 i Nr 145 poz. 1623) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ Wielistowskie £êgi, zwany dalej rezerwatem, i obejmuje ochron¹ czêciow¹ obszar lasu Nadlenictwa Strzebielino o
powierzchni 2,89 ha, po³o¿ony na po³udniowy wschód
od miejscowoci Wielistowo w gminie £êczyce, w powiecie wejherowskim, w województwie pomorskim.
2. W sk³ad rezerwatu wchodz¹ pododdzia³y lasu oznaczone na mapach planu urz¹dzania lasu Nadlenictwa
Strzebielino obrêb Bo¿epole Lenictwo Wielistowo wg
stanu na dzieñ 1 stycznia 2002 r., jako: 105b,c,g.
3. Okrela siê granicê rezerwatu jak na mapie w skali
1:10000 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 i na mapie gospodarczej Nadlenictwa Strzebielino w skali 1:5 000 (wg
stanu na dzieñ 1 stycznia 2002 roku) stanowi¹cej za³¹cznik nr 2.

§3
1. Na obszarze rezerwatu zabrania siê:
1) polowania, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania poro¿y zwierzyny
p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz
gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i
innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania
wód, gleby oraz powietrza,
4) dokonywania zmian obszarów objêtych ochron¹,
5) zmiany stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
6) wydobywania ska³, minera³ów,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania
róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu,
9) zbioru dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
10) ruchu pieszego (poza szlakiem do tego wyznaczonym), rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej
wierzchem,
11) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
12) ruchu pojazdów,
13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹
przyrody, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
14) zak³ócania ciszy,
15) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
16) biwakowania,
17) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoci likwidacji nag³ych zagro¿eñ,
czynnoci nie ujêtych w planie ochrony rezerwatu
lub rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoci kraju w
przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, ppkt 10 i 12, nie dotycz¹ s³u¿b lenych i ochrony przyrody.
§4
Bie¿¹cy nadzór, kontrolê oraz uzgodnienia wynikaj¹ce
z niniejszego rozporz¹dzenia w imieniu Wojewody wykonuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdañsku.
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§5

1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ponadto rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w³aciwego urzêdu gminy i so³ectw w
sposób odpowiadaj¹cy zwyczajom miejscowym.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski

1709
ROZPORZ¥DZENIE Nr 14/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 listopada 2002 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody Wielistowskie ródliska.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80 poz. 872; Nr 128 poz. 1407; z 2002 r. Nr 37 poz. 329,
Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 558 i Nr 89 poz. 804) oraz
art. 23 i 23a ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, Nr 100
poz. 1085 i Nr 145 poz. 1623) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ Wielistowskie ródliska, zwany dalej rezerwatem, i obejmuje
ochron¹ czêciow¹ obszar lasu Nadlenictwa Strzebielino o powierzchni 11,68 ha, po³o¿ony na po³udniowy
zachód od miejscowoci Wielistowo w gminie £êczyce, w powiecie wejherowskim, w województwie pomorskim.
2. W sk³ad rezerwatu wchodz¹ pododdzia³y lasu oznaczone na mapach planu urz¹dzania lasu Nadlenictwa
Strzebielino obrêb Bo¿epole Lenictwo Godêtowo wg
stanu na dzieñ 1 stycznia 2002 roku, jako: 108c, f, g.
3. Okrela siê granicê rezerwatu jak na mapie w skali
1:10000 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 i na mapie gospodarczej Nadlenictwa Strzebielino w skali 1:5 000 (wg
stanu na dzieñ 1 stycznia 2002 roku) stanowi¹cej za³¹cznik nr 2.
§2
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie biocenoz
ródliskowych i lenych, a tak¿e elementów rodowiska
abiotycznego, w tym przede wszystkim zespo³u ródlisk
oraz silnie urozmaiconej rzeby terenu.
§3
1. Na obszarze rezerwatu zabrania siê:
1) polowania, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania poro¿y zwierzyny
p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz
gniazd pta-sich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania
wód, gleby oraz powietrza,
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4) dokonywania zmian obszarów objêtych ochron¹,
5) zmiany stosunków wodnych, regulacji cieków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona
przyrody,
6) wydobywania ska³, minera³ów,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania
róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu,
9) zbioru dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
10) ruchu pieszego (poza szlakiem do tego wyznaczonym), rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej
wierzchem,
11) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
12) ruchu pojazdów,
13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹
przyrody, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
14) zak³ócania ciszy,
15) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
16) biwakowania,
17) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoci likwidacji nag³ych zagro¿eñ,
czyn-noci nie ujêtych w planie ochrony rezerwatu
lub rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoci kraju w
przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, ppkt 10 i 12, nie dotycz¹ s³u¿b lenych i ochrony przyrody.
§4
Bie¿¹cy nadzór, kontrolê oraz uzgodnienia wynikaj¹ce
z niniejszego rozporz¹dze-nia w imieniu Wojewody wykonuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdañsku.
§5
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ponadto rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w³aciwego urzêdu gminy i so³ectw w
sposób odpowiadaj¹cy zwyczajom miejscowym.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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§5

UCHWA£A Nr XLI/357/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 10 padziernika 2002 r.

Przedmiotem Planu s¹ ustalenia obejmuj¹ce:
1. Przeznaczenie terenów objêtych Planem pod:
a) us³ugi komercyjne gastronomii, handlu i obs³ugi turystycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
UKght;
b) przystañ rybacka, oznaczone na rysunku planu symbolem RR;
c) parking leny, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL/KP;
d) parking, oznaczone na rysunku planu symbolem KP;
e) zejcia dopla¿owe, oznaczone na rysunku planu symbolem KX/RR;
f) ci¹gi piesze, oznaczone na rysunku planu symbolem KX;
g) ulicê dojazdow¹, oznaczone na rysunku planu symbolem KD.
2. Granice stref, którym przypisano ogólne zasady zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu lini¹ przerywan¹.
3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach cile okrelone, oznaczone na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹.
4. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach orientacyjne, oznaczone na rysunku planu lini¹ przerywan¹.
5. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
7. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone jak na rysunku planu.
8. Miejsca otwarcia widoku, oznaczone jak na rysunku
planu.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego.

w sprawie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Us³ug Przypla¿owch w Stegnie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.)  Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Us³ug Przypla¿owych w Stegnie, zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXIX/186/96 z dnia 13 listopada 1996 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Elbl¹skiego Nr 46 z dnia 29 listopada
1996 r., wprowadza siê zmiany dotycz¹ce obszarów urbanistycznych oznaczonych symbolami: 4KX, 8KX, 10UH,
12UH,UG,UI oraz 25 ZL.
§2
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu us³ug przypla¿owych w Stegnie, zwany dalej
Planem, o powierzchni ok. 1,6 ha obejmuje dzia³ki Nr:
45/17, 45/19, 45/21, 1223/6, 1224/2, 1224/5, 1224/6,
1252/6 oraz czêci dzia³ek 45/10, 1223/7, 1224/3.
2. Integraln¹ czêci¹ Planu jest rysunek planu w skali
1:1000.
§3
Celem Planu jest wykreowanie nowej jakoci us³ug nadmorskich i wprowadzenie ich w sposób harmonijny, porz¹dkuj¹cy przestrzeñ. Dla osi¹gniêcia zamierzonego celu
w Planie zaprojektowano:
1. Utworzenie atrakcyjnej lokalizacji dla us³ug gastronomii i handlu o wysokim standardzie.
2. Wyznaczenie terenu zorganizowanego zespo³u us³ugowego ze szczegó³owym okreleniem jego parametrów przestrzennych w celu zapewnienia jednorodnoci stylowej.
3. Utrwalenie lokalizacji lenego parkingu nadmorskiego.
§4
Celem regulacji zawartych w ustaleniach Planu jest:
1. Okrelenie polityki przestrzennej dotycz¹cej zmian
szczegó³owych ustaleñ zagospodarowania przestrzennego.
2. Zmiana przeznaczenia terenów oraz ustalenie warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy.
3. Stworzenie podstaw materialno  prawnych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym w zakresie komunikacji, in¿ynierii i
ochrony rodowiska.

§6
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ Ustawê 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);
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy Stegna, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
3) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zawarte w
niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu, o ile z treci nie wynika inaczej;
4) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu sporz¹dzony na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y;
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ tak¹ funkcjê, która powinna przewa¿aæ (co najmniej 50%) na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ inne ni¿ podstawowe przeznaczenie terenu, nie
stwarzaj¹ce uci¹¿liwoci dla podstawowej funkcji;
7) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczony symbolami literowymi.
8) linii rozgraniczaj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ granice pomiêdzy terenami o ró¿nym sposobie u¿ytkowa-
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9)

10)

11)
12)

nia, zagospodarowania lub ró¿nym przeznaczeniu
podstawowym, ró¿nej funkcji, w tym równie¿ ulic,
ustalone niniejszym planem;
nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ swobodnego sytuowania budynków (obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii, oznaczonej na rysunku planu;
wysokoci budynku  nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ budynku mierzon¹ od poziomu terenu przy
najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku, nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych, do najwy¿szego elementu
pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego 
górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu
stromego  najwy¿sza kalenica dachu);
liczbie kondygnacji  nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji budynku, z wyj¹tkiem piwnic, suteren,
antresoli oraz poddaszy;
ulicy, pasie ulicznym  nale¿y przez to rozumieæ pas
terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi, przebiegaj¹cy przez tereny istniej¹cego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych,
wraz ze znajduj¹cymi siê w jego ci¹gu obiektami in¿ynierskimi, jezdni¹, placami, zatokami postojowymi
oraz chodnikami, cie¿kami rowerowymi, drzewami,
krzewami i urz¹dzeniami technicznymi, zwi¹zanymi z
prowadzaniem i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto
przeznaczony do prowadzenia ci¹gów nadziemnych
i podziemnych uzbrojenia terenu i obs³ugi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zale¿nym od klasy, kategorii i funkcji ulicy.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru
§7

Zasady zagospodarowania
Na terenach objêtych Planem ustala siê ogólne zasady
zagospodarowania przestrzennego:
1. Wyznacza siê cztery nastêpuj¹ce strefy o odrêbnych
zasadach zagospodarowania przestrzennego:
 strefa przystani rybackiej
 strefa k¹pieliskowa
 strefa koncentracji us³ug k¹pieliskowych
 strefa dojazdowa.
2. Strefa przystani rybackiej obejmuje pla¿e, stok domorski wydmy przedniej, szczytowy fragment wydmy
przedniej.
2.1.W obszarze przystani rybackiej obowi¹zuj¹ ograniczenia u¿ytkowania przewidzine regulaminem
przystani.
2.2.Wszelkie zmiany u¿ytkowania terenu nale¿y uzgodniæ z dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
3. Strefa k¹pieliskowa po³o¿ona na zachód i wschód od
terenów przystani rybackiej  obejmuje wody k¹pieliskowe, pla¿e, stok domorski wydmy przedniej, szczytowy fragment wydmy przedniej, stanowi w ca³oci pas
techniczny w rozumieniu ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia
21 marca 1991 r.
3.1.W strefie wydmy przedniej dominuje funkcja
ochronna.
3.2.W pozosta³ej czêci strefy dominuje funkcja pla¿o-
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wa i bezporedniej obs³ugi pla¿uj¹cych w urz¹dzenia:
a) Ratowaniczo  obserwacyjne (stanowiska ratownicze, wie¿e ratowniczo  obserwacyjne, punkty
pomocy lekarskiej: tymczasowe  demontowane po sezonie);
b) Urz¹dzenia higieniczno  sanitarne (przebieralnie, natryski i umywalnie, toalety suche: tymczasowe  demontowane po sezonie);
c) Urz¹dzenia wypoczynku nadwodnego (wypo¿yczalnie sprzêtu p³ywaj¹cego i obs³uga przystani, wypo¿yczalnie sprzêtu pla¿owego  parasole, le¿aki, materace itp.: tymczasowe  demontowane po sezonie).
3.3.Przewiduje siê realizacjê zejcia na pla¿ê dla osób
niepe³nosprawnych.
3.4.Sposób projektowania obiektów, placów, promenad, ci¹gów pieszych, zieleni oraz urz¹dzania przestrzeni publicznych, powinien zagwarantowaæ u¿ytkownikom wzrokowy kontakt z morzem.
4. Strefa koncentracji us³ug k¹pieliskowych obejmuje
po³udniowy sk³on wydmy przedniej i zag³êbienia miêdzywydmowe w zasiêgu maks. 80 m od g³ównych zejæ
dopla¿owych. Jest to strefa dominacji ruchu pieszego.
4.1.Na ci¹gach pieszo  jezdnych dopuszcza siê incydentalnie wjazd samochodów zaopatrzeniowych.
4.2.W zespo³ach us³ug przypla¿owych dla 4500 u¿ytkowników centralnego sektora pla¿y nale¿y:
a) rezerwowaæ odpowiednie koncentracje us³ug
przypla¿owych;
b) w zespo³ach us³ugowych rezerwowaæ przestrzenie placowe dla min. 20% u¿ytkowników pla¿y.
4.3.W ca³ej strefie obowi¹zuje:
a) ca³kowity zakaz postoju samochodów (poza dostawczymi);
b) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych tymczasowych.
4.4.Wartociowe drzewa podlegaj¹ ochronie.
5. Strefa dojazdowa obejmuje pó³nocny sk³on g³ównego
wa³u wydmowego, w dominuj¹cej czêci zalesiony.
5.1.Dominuj¹ce funkcje ekologiczne oraz komunikacyjne, obejmuj¹ce:
a) pêtlê komunikacyjn¹ drogi dojazdowej;
b) parking leny;
c) kemping.
5.2.W strefie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów
us³ugowych powoduj¹cych koncentracjê ruchu
pieszego.
5.3. Wartociowe drzewa podlegaj¹ ochronie.
§8
Komunikacja
Na terenach objêtych Planem ustala siê ogólne zasady
obs³ugi w zakresie komunikacji:
1. Obs³uga komunikacyjna oparta jest na ulicy lokalnej (drodze powiatowej), ³¹cz¹cej tereny us³ug przypla¿owych z g³ówn¹ osi¹ komunikacyjn¹ wsi, jak¹
stanowi ulica zbiorcza w ci¹gu drogi wojewódzkiej
relacji Stegna  Mikoszewo.
2. Wyznacza siê:
a) dwa ci¹gi piesze domorskie o szerokoci pasma
ruchu pieszego 6,0 m, wyznaczone jak na rysunku planu;
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b) ci¹g pieszy równoleg³y do po³udniowej granicy pasa
techniczego o minimalnej szerokoci 3,0 m, wyznaczony jak na rysunku planu oraz zatoki wypoczynkowe co
50 m;
c) drogê dojazdow¹ do parkingu lenego, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem KD;
§9
Infrastruktura techniczna
Na terenach objêtych Planem ustala siê ogólne zasady
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z lokalnej kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia po
jej przebudowie wg potrzeb.
2. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu po
jego rozbudowie wg potrzeb.
3. Odprowadzenie cieków bytowych do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie wg potrzeb.
4. Ogrzewanie obiektów z lokalnej sieci gazu propan 
butan alternatywnie z zastosowaniem energii elektrycznej.
5. Gospodarka odpadami  selektywne gromadzenie
odpadów w wyznaczonych na ten cel miejscach z
ich wywozem wg ogólno-gminnego systemu.
6. Telekomunikacja z wykorzystaniem telefonii komórkowej.
7. Wyposa¿enie terenu w ogólno-dostêpny WC pod³¹czony do sieci wody i kanalizacji sanitarnej.
8. Wyklucza siê:
a) stosowanie dla potrzeb grzewczych paliwa sta³ego;
b) budowê suchych ustêpów i szamb;
c) trwa³e deponowanie odpadów w gruncie.
9. Wszelkie kolizje z istniej¹cym uzbrojeniem technicznym winy byæ rozwi¹zane w ramach projektów budowlanych dla poszczególnych obiektów.
§ 10
Warunki zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów nale¿y okrelaæ wed³ug ustaleñ zawartych w Rozdziale 2 i 3 niniejszej Uchwa³y.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
§ 11
Dla terenów objêtych Planem ustala siê lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1.1.ZL/KP:
a) przeznaczenie podstawowe  parking leny;
b) warunkiem ustalenia funkcji trwa³ej jest sporz¹dzenie dokumentacji realizacyjnej, opartej na nastêpuj¹cych ustaleniach:
 maksymalna pojemnoæ parkingu  150 miejsc
postojowych (m.p.); 25 m2/1m.p., ³¹cznie 3750 m2,
co stanowi oko³o 55% powierzchni terenu;
 powierzchnia zalesiona powinna stanowiæ 45%
powierzchni terenu;
 drogi wewnêtrzne nale¿y prowadziæ równolegle
do poziomic.
d) wyznacza siê wjazdy na parking, tak jak na rysunku
planu.
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2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1.2. KP:
 przeznaczenie podstawowe  parking:
 przeznaczenie dopuszczalne  mo¿liwoæ lokalizacji
zbiornika propan  butan;
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.1.Ukght i 2.2.Ukght:
a) przeznaczenie podstawowe  us³ugi komercyjne w
zakresie gastronomii, handlu i obiektów obs³ugi ruchu turystycznego przypla¿owego;
b) przeznaczenie dopuszczalne  urz¹dzenia higieniczno-sanitarne dla obs³ugi u¿ytkowników pla¿y;
c) minimalny program us³ug przypla¿owych obejmowaæ powinien:
 580 miejsc konsumpcyjnych w ma³ej gastronomii, po 2,5 m2 powierzchni ogólnej na 1 miejsce,
przy za³o¿eniu rotacji 12-to krotnej,
 brakuj¹cy program miejsc gastronomicznych
mo¿e byæ uzupe³niony przez miejsca pod dachem tekstylnym",
 3 punkty handlowe po min. 20 m2 powierzchni
ogólnej na 1000 u¿ytkowników pla¿y,
 zaspokojenie min. 20% potrzeb w urz¹dzenia sanitarne tj. 10 stanowisk WC.
d) maksymalna powierzchnia zabudowy  35% powierzchni dzia³ki, nie dotyczy dzia³ki nr 1224/2;
e) wysokoæ budynków  jedna kondygnacja nadziemna plus u¿ytkowe poddasze, maksymalna wysokoæ
budynku  7,0 m;
f) dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
30o, pokrycie dachu ceramiczne lub dachówkopodobne;
g) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia os³oniêtego
¿ywop³otem, wspólnego dla obu terenów 2.1.Ukght i
2.2.Ukght, o maksymalnej wysokoci 150 cm, konieczne zapewnienie swobodnych przejæ wyznaczonych
ci¹gów pieszych o minimalnej szerokoci 6 m (dla ci¹gu o szer. 6 m) i 3 m (dla ci¹gu o szer. 3 m);
h) po³udniowe granice dzia³ek nr 1224/6, 1252/6, 45/17
wymagaj¹ regulacji zgodnie z wyznaczon¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ poszerzonej pêtli komunikacyjnej.
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
3.KX/RR:
a) przeznaczenie podstawowe  zejcia dopla¿owe;
b) wyznaczona w zarz¹dzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 23 wrzenia
1991 granica przystani rybackiej wymaga weryfikacji w zwi¹zku z ograniczeniem dzia³alnoci rybackiej;
c) istnieje mo¿liwoæ lokalizacji zejcia dla niepe³nosprawnych po uzgodnieniu z Urzêdem Morskim i korekcie granic przystani rybackiej dokonanych w fazie projektu technicznego;
d) ca³y teren oznaczony na rysunku planu symbolami
3.KX/RR oraz 4.RR wymaga skoordynowanych rozwi¹zañ technicznych, w których nale¿y uwzglêdniæ:
 ochronê wydmy przedniej przed przedeptaniami;
 kanalizacjê ruchu pieszego dopla¿owego;
 realizacjê bezpiecznych zejæ dla niepe³nosprawnych;
 otwarcie widoku na morze, w miejscu oznaczonym na rysunku planu;
 uporz¹dkowanie terenu.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
4.RR:
a) przeznaczenie podstawowe  przystañ rybacka;
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b) przeznaczenie dopuszczalne  handel nieprzetworzonymi rybami.
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
5.KX:
a) przeznaczenie podstawowe  ci¹gi piesze;
b) wyznacza siê ci¹g pieszy domorski o szerokoci pasma ruchu pieszego 6,0 m, jak na rysunku planu;
c) wyznacza siê ci¹g pieszy równoleg³y do po³udniowej granicy pasa techniczego o minimalnej szerokoci 3,0 m, jak na rysunku planu.
7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
6.KD:
a) przeznaczenie podstawowe  ulica dojazdowa;
b) szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych  8 m.
Rozdzia³ 4
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 12
Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
dla terenów objêtych planem ustala siê dla naliczenia jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci stawkê w wysokoci 30%.
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§ 13

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego terenu wszczêtych przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y, a nie zakoñczonych decyzj¹ ostateczn¹, stosuje siê przepisy niniejszej Uchwa³y.
§ 14
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego planu wygasaj¹
wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami tego planu.
§ 15
Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Stegna.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki
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