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1742
UCHWA£A Nr XXXIII/3/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Nowêcin w gminie 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 1990 r. 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 XXV/26/2001 Rady Gminy Wicko z dnia 15 marca
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Nowêcin Rada Gminy Wicko uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Nowêcin w gminie Wicko.
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu: 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 informacjê 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
morfoplanistyczne, o których mowa w § 5 i ustalenia
szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2. Ustalenie morfoplanistyczne obowi¹zuje je¿eli ustalenie
szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie stanowi
inaczej.
2. Brak ustaleñ na poziomie ustaleñ morfoplanistycznych
lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o
których mowa w § 1 ust. 1, lub ust. 3 oznacza, ¿e nie
wprowadza siê ¿adnych regulacji na tym poziomie.
Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
§3
Uchwala siê rysunek miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w miejscowoci Nowêcin w gminie Wicko w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y. Rysunek planu obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
§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 30 stopni,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
3) dostêp publiczny  dostêp do terenu (obiektu) nie
limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi. Wstêp na teren (do obiektu) o dostêpie publicznym zapewniony jest ka¿dej osobie; mog¹ byæ jednak postawione pewne warunki o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. dostêp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstêpu,
4) 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,
5) 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,
6) 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,
7) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia 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,
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8) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 10 osób,
9) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
10) 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,
11) 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,
12) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem.
Typu zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty okrelone
w ustaleniach planu jako posiadaj¹ce niezgodn¹ z
ustaleniami planu kompozycjê obiektu (w rozumieniu planu) oraz obiekty okrelone w ustaleniach planu jako dominanta przestrzenna (w rozumieniu planu).
13) wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce 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,
14) wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³ce do
powierzchni dzia³ki,
15) 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,
16) 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,
17) 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),
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18) 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,
19) 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),
20) 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 morfoplanistyczne dla poszczególnych stref morfoplanistycznych wyró¿nionych w planie, obowi¹zuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1. Dla strefy MP uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
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.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).
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê wydzielonych zespo³ów
gara¿y, stacji paliw i wydzielonych parkingów dla
samochodów ciê¿arowych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, za
wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹;
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.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.
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7)
8)

Poz. 1742

 4168 

3.2.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.
3.3.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych
(w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹
rolê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dla ww. obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.4.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic, placów i dojazdów w odleg³oci 6m od granicy dzia³ki.
ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Nowe obiekty kubaturowe, za wyj¹tkiem spe³niaj¹cych warunki obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w rozumieniu planu), realizuje siê w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
4.2.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.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie drogi lub dojazdu do ka¿dej dzia³ki budowlanej.
6.2.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 m 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.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
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.
2. 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:
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (w rozumieniu ustawy 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
rodowiska, Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627), 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.
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
§6
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
obowi¹zuj¹ce na obszarze planu uchwalonym niniejsz¹
uchwa³¹.
1. Dla terenu elementarnego 08.24.MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
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1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. LS na prowadzenie gospodarki lenej.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.NO dla przepompowni cieków kanalizacji
sanitarnej.
1.3.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m2.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu). Dopuszcza siê zast¹pienie
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.Ustalenia 2.1., 2.2., 2.3., nie obowi¹zuj¹ na terenach przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz na terenach wewnêtrznego uk³adu ulicznego.
2.5.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.6.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.7.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.
2.8.Je¿eli realizacja ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o której mowa
w ustaleniu 2.7. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób ekwiwalentnej
rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
w drodze porozumienia inwestora z Zarz¹dem
Gminy.
2.9.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
2.10. Zasób zieleni (w rozumieniu planu) bêd¹cy zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu planu) mo¿e byæ likwidowany w zwi¹zku z realizacj¹
zagospodarowania zgodnego z planem.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 100 m od
brzegów jeziora i 30 m od granicy lasu.
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4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku: 400 m2;
c) szerokoæ frontu budynku od strony ulicy co najwy¿ej 55% szerokoci dzia³ki;
d) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m.
e) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie
nachylenia po³aci 51o; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
f) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê;
g) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
4.2.Na terenach przeznaczonych pod zabudowê i o typie zabudowy (w rozumieniu planu), okrelonym
w ustaleniach niniejszego planu, lokalizacja budynku spe³niaj¹cego wymogi obiektu o szczególnych
wymaganiach (w rozumieniu planu) wymaga zachowania ustaleñ form zabudowy dotycz¹cych
wysokoci budynku (w rozumieniu planu).
4.3. Na dzia³kach o powierzchni mniejszej ni¿ 2000 m2
wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ug turystycznych.
4.4.Lokalizacjê nowych i przed³u¿anie lokalizacji istniej¹cych 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.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Ustala siê 800 m2 jako minimaln¹ powierzchniê
nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
6.2.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga
opracowania projektu podzia³u nieruchomoci, na
którym mo¿e nast¹piæ zmiana warunków obs³ugi
komunikacyjnej, obejmuj¹cego przedmiotow¹ nieruchomoæ i nieruchomoci bezporednio s¹siaduj¹c z dzia³k¹ podlegaj¹c¹ parcelacji.
6.3.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku.
6.4.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek
wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego
(w rozumieniu planu);
b) nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu);
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
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7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 8.1. KWP dla ci¹gu pieszego.
8.2.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
8.3.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 8.2.:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i 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.
8.4.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy;
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej;
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic.
8.5.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.2., 8.3. i 8.4. jest niemo¿liwa
na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób
rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych
w drodze porozumienia z Zarz¹dem Gminy.
8.6.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) podlega wymogom okrelonym w ustaleniach
8.2., 8.3., 8.4., 8.5.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami 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 sanitarnych i innych do
gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez
oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9.4.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do wiejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia cieków
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zlokalizowana jest poza obszarem objêtym niniejszym planem.
9.5.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 9.1.
9.6.Ustala siê rozbudowê sieci i urz¹dzeñ do przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym
do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze planu.
9.7.Modernizacjê i przebudowê sieci energetycznych przeprowadza siê zgodnie z zasadami
okrelonymi w ustaleniu 9.1.
9.8.Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych powoduj¹cych ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza.
9.9.Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu po segregacji w miejscu ich powstawania.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Lokalizacja zabudowy letniskowej podlega
wszystkim ustaleniom niniejszego planu odnosz¹cym siê do zabudowy mieszkaniowej.
10.2.Tereny zieleni o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu) rezerwuje siê dla potrzeb przygotowania budowli ochronnych na wypadek
zagro¿enia pañstwa.
10.3.W przypadku przekszta³cenia istniej¹cej substancji budowli ochronnych nale¿y dokonaæ
uzgodnienia projektu z w³aciwym organem
Obrony Cywilnej.
10.4.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 lub medycznego oraz warunki, jakim powinny odpowiadaæ
drogi po¿arowe  wed³ug obowi¹zuj¹cych
przepisów.
10.5.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zachowanie ustaleñ niniejszego planu w przypadku utrwalania lokalizacji tymczasowego zagospodarowania i utrwalania tymczasowych
obiektów budowlanych.
11) informacje  11:
11.1.Teren po³o¿ony jest w granicach pasa ochronnego wybrze¿a, zatwierdzonego Rozporz¹dzeniem Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lêborku Nr 10/95 z dnia 18.10.1995 r. w sprawie
okrelenia pasa ochronnego.
2. Dla terenu elementarnego 08.25.UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m2.
1.2.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
1.3.Obowi¹zuje lokalizacja ogólnodostêpnego zespo³u sanitariatów.
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2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.3.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczone na rysunku planu, obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy.
3.2.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 6.2.,
wzd³u¿ oznaczonego na rysunku planu ci¹gu pieszego obwi¹zuje lokalizacja minimum jednego rzêdu drzew po ka¿dej stronie ci¹gu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku: 300 m2;
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m.
4.2.Na terenach przeznaczonych pod zabudowê i o typie zabudowy (w rozumieniu planu), okrelonym
w ustaleniach niniejszego planu, lokalizacja budynku spe³niaj¹cego wymogi obiektu o szczególnych
wymaganiach (w rozumieniu planu) wymaga zachowania ustaleñ form zabudowy dotycz¹cych
wysokoci budynku (w rozumieniu planu).
4.3.Lokalizacjê nowych i przed³u¿anie lokalizacji istniej¹cych 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.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 6.1.
ustala siê dostêp ogólny (w rozumieniu planu).
6.2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 6.2.
ustala siê dostêp publiczny (w rozumieniu planu).
6.3.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
6.4.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.5.Place i dojazdy urz¹dzone jako zagospodarowanie
tymczasowe (w rozumieniu planu) nie mog¹ stanowiæ dostêpu do drogi publicznej dla terenów

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

przyleg³ych. Ustalenie nie dotyczy sytuacji, gdy
takie place lub dojazdy s¹ zgodne z planem.
6.6.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek
wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego
(w rozumieniu planu);
b) nowego zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu);
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Ustala siê, oznaczony na rysunku planu, przebieg
ci¹gu pieszego.
8.2.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
8.3.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 8.2.:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i 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.
8.4.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na
ci¹g pieszy lub rowerowy;
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej;
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic;
8.5.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.2., 8.3. i 8.4. jest niemo¿liwa
na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób
rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych
w drodze porozumienia z Zarz¹dem Gminy.
8.6.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w ustaleniach 8.2., 8.3., 8.4.,
8.5.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod wa-
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runkiem 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 sanitarnych i innych
do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych
i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9.4.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez
odprowadzenia cieków komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia
cieków zlokalizowana jest poza obszarem objêtym niniejszym planem.
9.5.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 9.1.
9.6.Ustala siê rozbudowê sieci i urz¹dzeñ do przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym
do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze planu.
9.7.Modernizacjê i przebudowê sieci energetycznych przeprowadza siê zgodnie z zasadami
okrelonymi w ustaleniu 9.1.
9.8.Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych powoduj¹cych ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza.
9.9.Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu po segregacji w miejscu ich powstawania.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.W ogólnodostêpnych ci¹gach komunikacyjnych obowi¹zuje realizacja zagospodarowania bez barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
10.2.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 lub medycznego oraz warunki, jakim powinny odpowiadaæ
drogi po¿arowe  wed³ug obowi¹zuj¹cych
przepisów.
10.3.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zachowanie wszystkich ustaleñ niniejszego planu.
11) informacje  11:
11.1.Teren po³o¿ony jest w granicach pasa ochronnego wybrze¿a, zatwierdzonego Rozporz¹dzeniem Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lêborku Nr 10/95 z dnia 18.10.1995r. w sprawie
okrelenia pasa ochronnego.
3. Dla terenu elementarnego 08.26. MP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu
planu) 1.1.NO dla przepompowni cieków kanalizacji sanitarnej.
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1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.EE dla trafostacji.
1.3.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o
powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m2.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu). Dopuszcza siê zast¹pienie
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.Ustalenia 2.1., 2.2., 2.3., nie obowi¹zuj¹ na terenach przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz na terenach uk³adu
ulicznego.
2.5.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów szkodliwych prowadz¹cej do wzrostu szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) istniej¹cych
jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.6.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.7.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.
2.8.Je¿eli realizacja ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o której mowa
w ustaleniu 2.7. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób ekwiwalentnej
rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
w drodze porozumienia inwestora z Zarz¹dem
Gminy.
2.9.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
2.10. Wzd³u¿ cieków na terenach niezabudowanych obowi¹zuj¹ nasadzenia w formie zwartej grupy drzew i
krzewów (biogrupy) o zró¿nicowanym sk³adzie gatunkowym.
2.11. Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej gminy i
dojazdów.
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2.12.Zasób zieleni (w rozumieniu planu) bêd¹cy zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu
planu) mo¿e byæ likwidowany w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 100m od
brzegów jeziora i 30 m od granicy lasu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku: 400 m2;
c) szerokoæ frontu budynku od strony ulicy co najwy¿ej 55% szerokoci dzia³ki;
d) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 9,5 m.
e) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie
nachylenia po³aci 51o; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
f) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê;
g) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
4.2.Na terenach przeznaczonych pod zabudowê i o typie zabudowy (w rozumieniu planu), okrelonym
w ustaleniach niniejszego planu, lokalizacja budynku spe³niaj¹cego wymogi obiektu o szczególnych
wymaganiach (w rozumieniu planu) wymaga zachowania ustaleñ form zabudowy dotycz¹cych
wysokoci budynku (w rozumieniu planu).
4.3.Na dzia³kach o powierzchni mniejszej ni¿ 2000 m2
wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ug turystycznych.
4.4.Lokalizacjê nowych i przed³u¿anie lokalizacji istniej¹cych 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.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Ustala siê 800 m2 jako minimaln¹ powierzchniê
nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
6.2.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga
opracowania projektu podzia³u nieruchomoci, na
którym mo¿e nast¹piæ zmiana warunków obs³ugi
komunikacyjnej, obejmuj¹cego przedmiotow¹ nieruchomoæ i nieruchomoci bezporednio s¹siaduj¹c z dzia³k¹ podlegaj¹c¹ parcelacji.
6.3.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku.
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6.4.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek
wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego
(w rozumieniu planu);
b) nowego zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu);
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 8.1. KWP dla ci¹gu pieszego.
8.2.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
8.3.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 8.2.:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i 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.
8.4.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy;
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej;
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic.
8.5.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.2., 8.3. i 8.4. jest niemo¿liwa
na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób
rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych
w drodze porozumienia z Zarz¹dem Gminy.
8.6.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) podlega wymogom okrelonym w ustaleniach
8.2., 8.3., 8.4., 8.5.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1742

 4174 

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 sanitarnych i innych
do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i
bez oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9.4.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do wiejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia cieków
zlokalizowana jest poza obszarem objêtym niniejszym planem.
9.5.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 9.1.
9.6.Ustala siê rozbudowê sieci i urz¹dzeñ do przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ zabudowy na
ca³ym obszarze planu.
9.7.Modernizacjê i przebudowê sieci energetycznych
przeprowadza siê zgodnie z zasadami okrelonymi w ustaleniu 9.1.
9.8.Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych powoduj¹cych ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza.
9.9.Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu
po segregacji w miejscu ich powstawania.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1. Lokalizacja zabudowy letniskowej podlega wszystkim ustaleniom niniejszego planu odnosz¹cym siê
do zabudowy mieszkaniowej.
10.2.Tereny zieleni o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu) rezerwuje siê dla potrzeb przygotowania budowli ochronnych na wypadek zagro¿enia pañstwa.
10.3.W przypadku przekszta³cenia istniej¹cej substancji budowli ochronnych nale¿y dokonaæ uzgodnienia projektu z w³aciwym organem Obrony
Cywilnej.
10.4.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 lub medycznego oraz warunki, jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe  wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
10.5.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zachowanie ustaleñ niniejszego planu w przypadku
utrwalania lokalizacji tymczasowego zagospodarowania i utrwalania tymczasowych obiektów
budowlanych.
11) informacje  11:
11.1.Teren po³o¿ony jest w granicach pasa ochronnego wybrze¿a, zatwierdzonego Rozporz¹dzeniem Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lêborku Nr 10/95 z dnia 18.10.1995 r. w sprawie okrelenia pasa ochronnego.

§7
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla terenów obs³ugi komunikacyjnej.
1. Obszar planu obs³ugiwany jest przez uk³ad dróg i ulic
oznaczonych na rysunku planu jako KD stanowi¹cych
g³ówny uk³ad uliczny, w sk³ad którego wchodz¹:
a) ulica kategorii L: oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.L;
b) ulice kategorii D: oznaczone na rysunku planu jako
KD.02.D, KD.03.D.
2. Dla terenu elementarnego KD. 01.L uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu, o szerokoci 12m w liniach
rozgraniczaj¹cych, na cele ulicy lokalnej oraz
na modernizacjê skrzy¿owañ.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. dla kana³u melioracyjnego.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny ulicy L 1/2 tj.
ulica jednojezdniowa, dwupasowa.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja obustronnych chodników o szerokoci 2 m.
4.3.Miejsca postojowe w zatokach parkingowych.
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 o prêdkoci projektowej 50km/godz.
8.2.Rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulicami oznaczonymi na rysunku planu jako KD.02.D i KD.03.D realizuje siê jako
skrzy¿owania zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce -10:
10.1.Obowi¹zuje realizacja zagospodarowania bez
barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
11) informacje  11:
11.1.Teren po³o¿ony jest w granicach pasa ochronnego wybrze¿a, zatwierdzonego Rozporz¹dzeniem Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lêborku Nr 10/95 z dnia 18.10.1995r. w sprawie
okrelenia pasa ochronnego.
3. Dla terenu elementarnego KD.02.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu, o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, na cele ulicy dojazdowej oraz
na modernizacjê skrzy¿owañ.
2) ustalenia ekologiczne 2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2 tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa.
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4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych o szerokoci 2 m.
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 o prêdkoci projektowej 40 km/godz.
8.2.Rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owania z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu
jako tereny elementarne KD.01.L realizuje siê
jako skrzy¿owanie zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Obowi¹zuje realizacja zagospodarowania bez
barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
11) informacje  11:
11.1.Teren po³o¿ony jest w granicach pasa ochronnego wybrze¿a, zatwierdzonego Rozporz¹dzeniem Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lêborku Nr 10/95 z dnia 18.10.1995 r. w sprawie
okrelenia pasa ochronnego.
4. Dla terenu elementarnego KD.03.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 7m w liniach rozgraniczaj¹cych oznaczonych na rysunku planu,
na cele ulicy dojazdowej oraz na modernizacjê
skrzy¿owañ.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu
planu) 1.2. na cele parkingu.
2) ustalenia ekologiczne 2:
2.1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2. obowi¹zuje realizacja parkingu naziemnego
z wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3)ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/1 tj. ulica
jednojezdniowa, jednopasowa.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika jednostronnego wzd³u¿ granic z terenami oznaczonymi na
rysunku planu jako teren elementarny 08.24.MP
i 08.26.MP.
4.3.Miejsca postojowe w zatokach parkingowych.
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 o prêdkoci projektowej 40 km/godz.
8.2.Rozbudowy, przebudowy i modernizacje skrzy¿owañ z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako
teren elementarny KD.01.L realizuje siê jako
skrzy¿owanie zwyk³e.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Obowi¹zuje realizacja zagospodarowania bez barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
12) informacje  11:
11.1.Teren po³o¿ony jest w granicach pasa ochronnego wybrze¿a, zatwierdzonego Rozporz¹dzeniem Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lêborku Nr 10/95 z dnia 18.10.1995 r. w sprawie okrelenia pasa ochronnego.
Rozdzia³ 3. Przepisy koñcowe
§8
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu 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

1743
UCHWA£A Nr 327/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Odprowadzania
cieków z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski.
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 art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin Odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 327/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 22 lutego 2002 r.
REGULAMIN ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

mi zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
odbioru cieków z lokalu bez zak³ócenia odbioru
z pozosta³ych lokali.
5. Spó³ka mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami o których mowa w art. 6
ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego odprowadzania cieków realizowanego przez SZOP Spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ na terenie Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gdañski.
2. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Spó³ki polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i
oczyszczaniu cieków.
3. 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. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokreslony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Spó³kê rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

§2

§7

Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwanym dalej Odbiorc¹.
§3
Spó³ka wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania
cieków udzielone decyzj¹ Zarz¹du Miasta i Gminy.
§4
Odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie
umowy o odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Spó³k¹ o Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o odprowadzanie cieków 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,
z którego maj¹ byæ odprowadzane 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 Spó³ka 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 ze Spó³k¹,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierza-

Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug kanalizacyjnych
oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którychmowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Spó³ka uzwglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11
ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Spó³ki
§9
Spó³ka ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 10
Spó³ka obowi¹zana jest do zapewnienia prawid³owej
eksploatacji posiadanej sieci kanalizacyjnej.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 11
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie scieków s¹
prowadzone przez Spó³kê z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at za odprowadzanie cieków.
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§ 12

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 przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnidniem
poboru wody z innych róde³.
§ 13
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 koszt dostarczaj¹cego cieki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniami pomiarowymi w³¹cznie.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug
§ 21
Spó³ka winna zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom
us³ug poprzez sprawn¹ obs³ugê klienta.
§ 22
Spó³ka zobowi¹zana jest do udzielenia na ¿yczenie
klienta pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a
przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 14

§ 23

1. Strony okrelaj¹ 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.

Spó³ka winna reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszenie reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni.

§ 15
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Spó³ka obowi¹zana
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej
b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 24
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ugi odprowadzania cieków Spó³ka winna uprzedziæ odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VII
Prawa Spó³ki

§ 16

§ 25

Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.

Spó³ka ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli
przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Spó³ki
b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 17
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o odprowadzenie cieków.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 18
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacji odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Spó³ka po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie 14 dni
od daty otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spó³k¹ w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na odprowadzenie cieków Spó³ka dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza
pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
5. Spó³ka rozpoczyna odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umowy lub
w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.
§ 19
Realizacjê budowy przy³¹cza jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej.
§ 20
Je¿eli umowa o odprowadzenie cieków nie stanowi

§ 26
Spó³ka ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§ 27
Spó³ka mo¿e odci¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 8 ustawy.
§ 28
Spó³ka mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy
na odprowadzenie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 29
Uprawnieni przedstawiciele Spó³ki maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub pomieszczeñ ka¿dego kto
korzysta z us³ug w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu
ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez
Spó³kê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki Odbiorców us³ug
§ 30
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy do
Spó³ki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 31
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Spó³ki o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
§ 32
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Spó³ki
o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach
u¿ytkownika lokalu.
§ 33
Odbiorca winien powiadomiæ Spó³kê o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
miec wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 34
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Spó³ki o zrzutach awaryjnych
lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków
umowy.
§ 35
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za odprowadzenie cieków.
§ 36
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do odprowadzenia cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci wiadczonych przez Spó³kê
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Spó³ki, a w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
2) poinformowania Spó³ki o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie cieków,
3) korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 37
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.
§ 38
Spó³ka zobowi¹zana jest do udostêpnienia niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ugi.
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UCHWA£A Nr 332/ XXXVIII/ 2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 22 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca w sprawie uchwalenia Statutu M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim.

Na podstawie art. 5b, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) uchwala siê co nastêpuje:
§1
W Statucie M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdañskim stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr 300/XXXV/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdañskim z dnia 23 listopada 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W za³¹czniku Nr 3 do Statutu M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim § 4 przyjmuje brzmienie:
1. W celu przeprowadzenia pierwszych wyborów do
Rady Zarz¹d Miasta i Gminy wybiera Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ sk³adaj¹c¹ siê z 3 osób.
2. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustêpuj¹ca M³odzie¿owa Rada Miejska
wybiera Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ sk³adaj¹c¹ siê z
3 do 6 osób.
3. Komisja ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego i sekretarza.
4. W pracach Komisji nie mo¿e uczestniczyæ kandydat
na radnego.
5. Wybory zarz¹dza Miejska Komisja Wyborcza w terminie 1 miesi¹ca przed up³ywem kadencji Rady.
6. Wybory powinny byæ przeprowadzone najpóniej w
terminie 45 dni od ich zarz¹dzenia.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

1745
UCHWA£A Nr XXXVII/5/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 2 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êczyce dla dzia³ki
Nr ew. 283 we wsi £êczyce (obecnie dzia³ki Nr ew. 283/1
i 283/2).
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 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) oraz w zwi¹zku
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) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki Nr ew. 283 (obecnie dzia³ki Nr ew.
283/1 i 283/2) we wsi £êczyce w Gminie £êczyce.
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1. Teren o powierzchni 0,8652 ha przeznacza siê na:
1) funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym (okrelenie w
za³¹czniku graficznym symbolem MN1, MN2, MN3),
2) drogi dojazdowe (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem K1, K2).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
a) 10 m od granicy terenu MN1 dz. Nr ew. 183/1,
b) 10 m od granicy terenu MN2 dz. Nr ew. 183/2.
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
3) dla budynków mieszkalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce uwarunkowania:
a) dopuszczalna iloæ kondygnacji  maksymalnie
jedna pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
b) dopuszczalna wysokoæ, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku, maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci,
c) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
d) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks.
0,6 m od poziomu gruntu,
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
f) dachy symetryczne, o nastêpuj¹cych typach:
dwuspadowe, naczó³kowe, czterospadowe z wy³¹czeniem namiotowych,
g) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
h) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
4) kierunek kalenicy domów mieszkalnych dla terenu
MN3 równolegle do drogi gminnej dz. Nr ew. 275,
5) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych
jednokondygnacyjnych, wolnostoj¹cych (w tym gara¿e),
6) dla budynków gospodarczych wprowadza siê nastêpuj¹ce uwarunkowania:
a) maksymalna wysokoæ 5 m, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu budynku,
c) dachy symetryczne dwuspadowe bez wybudówek i lukarn,
b) budynki nale¿y zgrupowaæ tak, aby stanowi³y
osobny zespó³ nie konkuruj¹cy kubaturowo z budynkiem mieszkalnym lub bêd¹cy dope³nieniem
bry³y budynku mieszkalnego,
7) wszystkie nowe obiekty powinny nawi¹zywaæ do
cech architektury regionalnej, do wykoñczenia elewacji zaleca siê stosowanie materia³ów o charakterze naturalnym ceramicznych, ceg³opodobnych, jak
klinkier itp, obowi¹zuje zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
8) pokrycie dachów dla wszystkich obiektów  dachówka ceramiczna oraz materia³y dachówkopodobne,
jak blachodachówka, dachówka cementowa itp.;
z wy³¹czeniem dachówki bitumicznej,
9) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji:
a) teren MN1 w oparciu o dojazd K1 (o szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m),
b) teren MN2 w oparciu o drogê K2 (o szerokoci
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w liniach rozgraniczaj¹cych 10m, ³¹cznie z istniej¹c¹ drog¹  dz. Nr ew. 280),
c) teren MN3 w oparciu o drogê gminn¹ (dz. Nr ew.
275),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, które nale¿y bezzw³ocznie zlikwidowaæ po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na
etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y
do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka:
a) z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê sieci,
b) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê
opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ
z zarz¹dc¹ sieci,
c) w przypadku kolizji istniej¹cej linii energetycznej
15kV z planowanym zagospodarowaniem dzia³ki
dopuszcza siê przebudowê linii w uzgodnieniu
z zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstawania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo; odpady organiczne zaleca siê
kompostowaæ w granicach w³asnoci dzia³ek,
7) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
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9) rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
gospodarki wodno-ciekowej, powinien poprzedzaæ
planowan¹ zabudowê.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy
szczególne zwi¹zane z obszarem chronionego krajobrazu, dzia³ka po³o¿ona jest na terenie Obszaru
Krajobrazu Chronionego Pradoliny £eby  Redy,
2) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy
szczególne zwi¹zane z obszarem najwy¿szej ochrony zasobów wód podziemnych, dzia³ka po³o¿ona jest
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 107  Pradolina Rzeki £eby,
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
4) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki lub
terenu dla terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym
nie mniej ni¿ 20% pod zadrzewienia i zakrzewienia
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do
zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni), nowo
wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi:
a) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wewnêtrznych (oznaczonych na rysunku projektu planu
symbolem K1 i K2) obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony
drogi, wzd³u¿ drogi wewnêtrznej oznaczonej symbolem K2 nale¿y zadrzewienia uzupe³niæ zakrzewieniami w celu ochrony planowanych terenów
mieszkaniowych przed emisj¹ niezorganizowan¹
py³ów z terenu sk³adu drewna,
b) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie wiêcej ni¿ 50%,
5) zaleca siê zastosowaæ rodki techniczne zmniejszaj¹ce uci¹¿liwoci zwi¹zane z ha³asem i drganiami
spowodowane s¹siedztwem linii kolejowej,
6) nale¿y zachowaæ zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami, strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej
7) wzd³u¿ rowu melioracyjnego le¿¹cego w obszarze
planu nale¿y zachowaæ pas terenu o szerokoci min.
5 m wolnego od wszelkiego zainwestowania, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
8) obowi¹zuje zakaz:
a) zmiany kierunku odp³ywu wód w rowie,
b) ograniczenia przep³ywu wody poprzez budowê jakichkolwiek przeszkód w poprzek cieku, zasypywania lub zmniejszania jego przekroju poprzecznego utrudniaj¹cego swobodny przep³yw wody.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y,
2) dopuszcza siê scalanie dzia³ek nale¿¹cych do jednego w³aciciela,
3) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni dla celów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej teren,
4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich,
5) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby

itp.)nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ ten fakt do Muzeum
Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 2 pkt 5 uchwa³y Nr LII/56/98 Rady Gminy
£êczyce z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela,
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,8652 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy £êczyce do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w £êczycach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy £êczyce, zatwierdzony uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej £êczyce Nr XX/61/87 z dnia
30 czerwca 1987 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwa³¹
Rady Gminy £êczyce Nr XII/18/91 z dnia 24 kwietnia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 106 z dnia 26 lipca 1991 r.)
w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke
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ZARZ¥DZENIE Nr 13/2002
Starosty Wejherowskiego
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej funkcjonuj¹cych na terenie powiatu wejherowskiego.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 ze zm.), zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzebielinku ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w wy¿ej wymienionym domu w roku kalendarzowym 2002,
w wysokoci 1.1778 z³ (tysi¹c siedemset siedemdziesi¹t
osiem z³otych).
§2
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1 ustal siê miesiêczny koszt
utrzymania mieszkañca wy¿ej wymienionego domu w roku
kalendarzowym 2002, w wysokoci 1.775 z³ (tysi¹c siedemset siedemdziesi¹t piêæ z³otych).
§3
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej
w Wejherowie ul. w. Jacka 14 ustala siê miesiêczny koszt
utrzymania mieszkañca wy¿ej wymienionego domu w roku kalendarzowym 2002, w wysokoci 1.764 z³ (tysi¹c siedemset szeædziesi¹t cztery z³ote).
§4
Na wniosek dyrektora Prywatnego Domu Opieki Nasz
Dom w Górze Pomorskiej ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca wy¿ej wymienionego domu w roku
kalendarzowym 2002, w wysokoci 1690 z³ (tysi¹c szeæset dziewiêædziesi¹t z³otych).
§5
Zarz¹dzenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Starosta
G. Szalewski
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UCHWA£A Nr XLIII/484/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki Nr 333/11 po³o¿onej we wsi Go³ubie w gminie
Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7  11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
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Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124 i Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele dolesienia oznaczonego szrafem, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki Nr 333/11 o pow. ok. 0,93 ha przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UTI  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej  6 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 10% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 60% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1.5
kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8.5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1: 1.5 do 1: 2.5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0.5 m powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek
winien byæ utrzymany w stylu i tradycji regionalnej.
Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do projektowanej drogi dojazdowej KD 1. Linie zabudowy jak
na rys. planu: 4.0 m od granic dzia³ki, 6.0 m od projektowanej drogi KD 1.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ lokaln¹ KD 1
poprowadzon¹ od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 335.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym gruntu
295/1 relacji Szymbark  Go³ubie  Stê¿yca. Szerokoæ
poszerzenia jak na rysunku planu: 4.0 m.
KD 1  przeznacza siê na drogê dojazdow¹ do zespo³u
letnisk projektowanych zakoñczon¹ pêtlê zawrotow¹
o wymiarach jak na rys. planu: 10,0 m  14,0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej indywidualnej na dzia³ce Nr 333/11 we
wsi Go³ubie w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
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c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UT1,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

1748
UCHWA£A Nr XLIII/485/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki Nr 68/36 po³o¿onej we wsi Sikorzyno w gminie
Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220)
oraz art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124
i Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804)
na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki Nr 68/36 o pow. ok. 14 ha
przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UTI 1  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy nie
wiêcej ni¿ 10% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 60%
pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki
i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie
rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1.5 kondygnacji naziemnej, nie
wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dach
dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym
w przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru
nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie fundamentów zastosowaæ tradycyjne materia³y
jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne
lub gont. Budynek winien byæ utrzymany w stylu i tradycji regionalnej. Linie zabudowy jak na rys. planu: 4,0 m
od granic dzia³ki, 6,0 m od projektowanej drogi KD,
5,0 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN,
5,0 m od kabla energetycznego.
UTI 2  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  6 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2.
Ustalenia odnonie kszta³towania zabudowy jak dla terenu oznaczonego symbolem UTI 1. Linie zabudowy
jak na rys. planu: 6,0 m od projektowanej drogi KD,
4,0 m od wschodniej granicy dzia³ek, 5,0 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej NN. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi KD.
UTI 3  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  3 dzia³ki o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2.
Ustalenia odnonie kszta³towania zabudowy jak dla terenu oznaczonego symbolem UTI 1.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6.0 m od projektowanej drogi KD, 4.0 m od wschodniej, po³udniowej i
zachodniej granicy dzia³ki, 5.0 m od napowietrznej linii
elektroenergetycznej NN. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi KD.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ dojazdow¹
KD poprowadzon¹ od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 201, przebiegaj¹cej na po³udniowy
wschód od projektowanej lokalizacji (poza obszarem
rysunku planu).
KD  przeznacza siê na drogê dojazdow¹ do zespo³u
zabudowy letniskowej i do siedliska powi¹zan¹ z drog¹ gminn¹ o numerze ewidencyjnym gruntu 201. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu:
4.0 m, 5.0 m, 10.0 m.

 4183 

Poz. 1748, 1749

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
b) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do gminnej oczyszczalni
cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem.
Po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ,
c) zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
e) odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
f) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
3. Ustalenia inne:
 dzia³ka Nr 68/36 zosta³a w³¹czona w granice otuliny
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹
na niej zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach Nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej indywidualnej na dzia³ce Nr 68/36 we wsi
Sikorzyno w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UT1.
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
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§5

We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXV/264/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment obrêbu geodezyjnego Sucha w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
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) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7.
2. Grupa oznaczona numerem 8. zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1. ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
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1. Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym.
2. W granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym.
3. Oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu ustalaj¹ przeznaczenie terenu.
§3
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) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki),
pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do
powierzchni tej zalicza siê równie¿ powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
3) teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe
planu,
4) 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,
5) 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),
6) 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,
7) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane
rozumienie siê tymczasowe obiekty budowlane wg
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.).
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Sucha:
§4
Dla terenu elementarnego 07.01.04. (czêæ dzia³ki Nr 16,
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o powierzchni 0,1919 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 07.01.04., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 07.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 07.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny 07.01.04. przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodnicz¹ (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 15 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce
oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 20/1.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. Zakaz
wydzielania nowych dzia³ek budowlanych, dróg
i dojazdów.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej obowi¹zuje zapewnienie 2-ch
miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje zachowanie zasad obs³ugi komunikacyjnej dzia³ki budowlanej bezporednio z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 20/1.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bez-

 4185 

Poz. 1749

odp³ywowych je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3
na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków
przez oczyszczalniê.
7.3.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.4.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.5.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.6.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
8.2.Droga przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 20/1
jest drog¹ powiatow¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla terenu
elementarnego 04.01.04.
Dzia³ 3. Przepisy koñcowe
§5
Na obszarze objêtym niniejszym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91
Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w Dz. U. Woj.Gd. Nr 19, poz. 137 z 1991 r.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Sulêczynie,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu, o którym mowa w § 5 zmian wprowadzonych
do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski
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UCHWA£A Nr XVIII/231/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla czêci
dzia³ki Nr ew. 172/2 we wsi Ulkowy.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki Nr ew. 172/2 we wsi Ulkowy
w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 1,68 ha przeznacza siê na funkcjê
mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w
uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej
(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1,
MN2, MN3) oraz komunikacjê drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 6 m od
linii rozgraniczaj¹cej teren MN1 od terenu K1
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej:
a) teren MN2 od terenu K1 i K2,
b) teren MN2 terenu lasu,
c) teren MN3 od terenu lasu,
d) maksymalny procent zabudowy 30%,
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3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
10) kierunek kalenicy domów mieszkalnych równolegle do osi drogi dz. Nr ew. 169:
a) dla obszaru MN3,
b) dla dzia³ek granicz¹cych z drog¹ gminn¹ dz. Nr
ew. 169 w obszarach MN2 i MN1.
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
K1 i K2 (min. ca³kowita szerokoæ 8m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi, dla drogi K2 doliczyæ nale¿y
szerokoæ istniej¹cej drogi w granicach dz. Nr ew.
172/1),
2) na etapie wydawania pozwolenia na budowê plany
zagospodarowania dzia³ek granicz¹cych z drog¹ powiatow¹ Nr 10354 (dz. Nr ew. 169) nale¿y przedk³adaæ u Zarz¹dcy drogi w celu uzgodnienia,
3) w³aciciel dzia³ki Nr ew. 172/2 zobowi¹zany jest do
sporz¹dzenia projektu budowlanego dla zjazdów z
drogi powiatowej Nr 10354 (dz. Nr ew. 169) na teren
objêty planem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami
i przepisami oraz przed³o¿yæ go w celu uzgodnienia
(zgodnie z uwaga z pkt 3.1) u Zarz¹dcy drogi przed
wydaniem przez UG w Pszczó³kach pozwoleñ na
budowê dla nowo wydzielanych dzia³ek,
4) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistycz-
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ne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnych dzia³ek, wody opadowe z ulic oznaczonych symbolem K1 i K2, po
ich utwardzeniu, przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulicê nale¿y
pod³¹czyæ do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego
zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) dopuszcza siê przebudowê linii energetycznej 15kV
w przypadku wyst¹pienia kolizji planowanego zagospodarowania przestrzennego,
6) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu ich powstania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo,
9) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
10) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
K i drogi powiatowej dz. Nr ew. 169 obowi¹zuje lo-
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kalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tych dróg,
5) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
6) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y,
2) dopuszcza siê dodatkowe podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10-11 oraz pkt 13 Uchwa³y
Nr V/43/2000 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie
ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1.68ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
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poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) w zakresie dotycz¹cym
opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XXXIV/375/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/332/2002 z dnia
12 marca 2002 r. 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
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 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Stara Kiszewa zgodnie z § 2
niniejszej uchwa³y.
§2
Zmienia siê pkt II ust. 1 lit. a, wymienionej na wstêpie
uchwa³y w sposób nastêpuj¹cy od mylnika:
 siedziba szoko³y szko³y ponadpodstawowej +5%,
który otrzymuje brzmienie,
 siedziba szko³y ponadgimnazjalnej + 5%.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starej Kiszewie.
§4
Pozosta³e ustalenia nie ulegaja zmianie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski
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UCHWA£A Nr XXXII/358/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na obszarze
gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
z dnia 13 lipca 2001 r.) Rada Gminy w Starej Kiszewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków przez Komunalny Zak³ad Bud¿etowy
w Starej Kiszewie obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy Stara Kiszewa stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXII/358/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 30 lipca 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW PRZEZ KOMUNALNY
ZAK£AD BUD¯ETOWY W STAREJ KISZEWIE
Spis treci:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV
Prawa i Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V
Prawa i Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Komunalny Zak³ad Bud¿etowy
w Starej Kiszewie na terenie gminy Stara Kiszewa.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego w Starej
Kiszewie polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego w Starej Kiszewie 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 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
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w Starej Kiszewie.
§3
1. Wszystkim odbiorcom us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków przypisane s¹ odpowiadaj¹ce im taryfowe grupy odbiorców
wyodrêbnione na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi
2. Ustala siê w gminie Stara Kiszewa nastêpuj¹ce taryfowe grupy odbiorców:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty letniskowe dzia³aj¹ce okresowo jak gospodarstwa domowe,
 przemys³, us³ugi, obiekty u¿ytecznoci publicznej,
 dostawcy cieków dowo¿onych.
3. Zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa siê na wniosek przedsiêbiorstwa eksploatuj¹cego sieci i ich obiekty i wymaga zgody Rady
Gminy.
4. Zmiana taryfowych grup odbiorców nie mo¿e byæ dokonana w czasie obowi¹zywania przyjêtej taryfy.
§4
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.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
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Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§6

Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub wodoci¹gowych,
ustalonych przez Gminê Stara Kiszewa w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji i finansowanym przez Gminê Stara Kiszewa,
b) realizacjê budowy 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.
§7
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 Gmin¹
Stara Kiszewa urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Gminie Stara Kiszewa lub Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§8
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§9
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.
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je 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 sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie 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.
§ 12
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 wykonywanych 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 warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 13
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug

§ 10

§ 14

1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 9 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 oraz innych obiektów i
urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z
pisemnym wnioskiem.
Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w § 13 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 z osob¹, która korzysta z nieruchomoci za-

§ 11
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazu-
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budowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d
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 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali 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 lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 15
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
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.
§ 16
Umowa, o której mowa w § 14 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
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) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 17
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.
§ 18
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotych-

czasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§ 19
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w § 10
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.
§ 20
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug Us³ugodawca przygotuje i dostarczy
Odbiorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków oraz niniejszy regulamin.
Rozdzia³ IV
Prawa i Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 21
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 22
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 14 niniejszego Regulaminu.
§ 23
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 24
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 25
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.
§ 26
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
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wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków
w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 27
Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej zgodnie z jej
aktualnymi mo¿liwociami technicznymi.
§ 28
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
24 godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§ 29

Dziennik Urzêdowy
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§ 34

Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 35
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.
§ 36

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

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

§ 30

§ 37

1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobiorcy
wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
3. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku
a w przypadku jej braku, granica nieruchomoci.

1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
one zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.

§ 31

§ 38

Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 32

§ 39

Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê lub odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i 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 i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.

Rozdzia³ V
Prawa i Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 33
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
W tym celu Us³ugodawca tworzy stanowisko pracy do
spraw obs³ugi Klienta.

§ 40
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 41
Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 42
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 43
Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 44
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgod-
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ny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych 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) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 45
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 46
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 wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z tych wodomierzy.

skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
§ 52
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 53
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 54
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 55
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 Gminê
Stara Kiszewa na podstawie cen i stawek ustalonych
w taryfie.
2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci wiejskiej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ zadeklarowan¹ przez Gminê Stara Kiszewa, w rozliczeniu rocznym.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 47

§ 56

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.

Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXII/358/2002 z dnia 30 lipca 2002 r. Rady Gminy
Stara Kiszewa i obowi¹zuje od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym.

§ 48
W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich 3-ch miesiêcy przed awari¹.
§ 49
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.
§ 50
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.
§ 51
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz

§ 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 odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 58
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego Regulaminu Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy.

1753
UCHWA£A Nr LII/1591/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu po wschodniej stronie
ulicy Kozioro¿ca w Osowej w miecie Gdañsku
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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nych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH.

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, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu po wschodniej stronie ulicy Kozioro¿ca w Osowej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak
na rysunku planu

§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.
3) ci¹g ekologiczny  liniowa struktura przyrodnicza naturalna lub urz¹dzona, przenikaj¹ca tereny zabudowane, umo¿liwiaj¹ca przyrodnicze powi¹zania funkcjonalne (np: cyrkulacjê powietrza, przep³yw wody,
migracjê organizmów ¿ywych itp.). Na terenie urz¹dzonym jako ci¹g ekologiczny udzia³ powierzchni
biologicznie czynnej, zajêtej przez wielopiêtrowy i
wielogatunkowy uk³ad zieleni, nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 90%. Ci¹g mog¹ tworzyæ tak¿e ³¹cz¹ce siê ze
sob¹ ogrody przydomowe o odpowiedniej (okrelonej planem zagospodarowania przestrzennego) powierzchni.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 008) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego,
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienio-

Lp.

Rodzaj funkcji

1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa
odniesienia

Wskaniki miejsc
postojowych

Uwagi
5

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
2
do 2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne

1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

6.
7.

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

2

8.

Targowiska, hale targowe

1000 m
pow. ca³kowitej

MIN 25

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Poz. 1753

 4194 
100
miejsc konsumpc.
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12

2

1000 m
pow. u¿ytkowej

MIN 8

Kina, teatry

100
miejsc siedz¹cych

MIN 22

15.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

100
miejsc siedz¹cych

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie
do nauczania

18.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

20.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

2

1000 m
pow. u¿ytkowej

MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru

MIN 1,5

2

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

1000 m
pow. sk³adowej

23.

Rzemios³o us³ugowe

100 m
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi o powierzchni do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej w budynku mieszkalnym, preferowana funkcja mieszkaniowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) Budynki wy³¹cznie us³ugowe.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min. 1000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 2,5 kondygnacji, maks.
12,0 m,

MIN 4,5

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

2

7.
8.
9.

10.
11.

MIN 3

4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy Kozioro¿ca oraz 005-81 i 00681,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) kszta³towanie szpalerów zieleni wysokiej zgodnie
z rysunkiem planu,
3) poziom dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy
mieszkaniowej.
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12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) us³ugi powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
 brak uci¹¿liwego oddzia³ywania na s¹siaduj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
 wejcie do lokalu odrêbne od wejcia prowadz¹cego do dwu lub wiêcej mieszkañ.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 2,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 strefa mieszana mieszkaniowo-us³ugowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi o powierzchni do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej w budynku mieszkalnym, preferowana funkcja mieszkaniowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) Budynki wy³¹cznie us³ugowe.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min. 1000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 2,5 kondygnacji, maks.
12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd ulicami 005-81, 007-81, 008-81, drog¹ przebiegaj¹c¹ wzd³u¿ pó³nocnej granicy opracowania,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) kszta³towanie szpalerów zieleni wysokiej zgodnie
z rysunkiem planu,
3) minimum 90% powierzchni terenu pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w miejscu przebiegu ci¹gu ekologicznego nale¿y przeznaczyæ na
powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) poziom dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy
mieszkaniowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) us³ugi powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
 brak uci¹¿liwego oddzia³ywania na s¹siaduj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
 wejcie do lokalu odrêbne od wejcia prowadz¹cego do dwu lub wiêcej mieszkañ.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 2,16 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 us³ugi  us³ugi owiaty, nauki, zdrowia,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i rekreacji, us³ugi gastronomii, us³ugi handlu detalicznego o powierzchni
u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej 20% powierzchni u¿ytkowej budynków oraz mieszkalnictwo integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2 oraz pozosta³e ze strefy
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
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1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min. 3000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 2,5 kondygnacji,
maks. 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy Kozioro¿ca oraz ulicami: 00581, 006-81, 007-81, drog¹ przebiegaj¹c¹ wzd³u¿ po³udniowej granicy opracowania,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 60% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) kszta³towanie szpalerów zieleni wysokiej zgodnie
z rysunkiem planu,
3) minimum 90% powierzchni terenu pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w miejscu przebiegu ci¹gu ekologicznego nale¿y przeznaczyæ na
powierzchniê biologicznie czynn¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie,
b) zachowanie rezerwy terenu na 1 wnêtrzow¹ stacjê transformatorow¹.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,92 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 1753

Nr strefy 31
strefa mieszana mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi o powierzchni
do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w budynku mieszkalnym, preferowana funkcja mieszkaniowa.
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) Budynki wy³¹cznie us³ugowe.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min. 1000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 2,5 kondygnacji,
maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ci¹g pieszy wed³ug rysunku planu
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd ulicami 007-81, 008-81, drog¹ przebiegaj¹c¹ wzd³u¿ po³udniowej granicy opracowania,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) kszta³towanie szpalerów zieleni wysokiej zgodnie
z rysunkiem planu,
3) minimum 90% powierzchni terenu pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w miejscu przebiegu ci¹gu ekologicznego nale¿y przeznaczyæ na
powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) poziom dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy
mieszkaniowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
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a) us³ugi powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
 brak uci¹¿liwego oddzia³ywania na s¹siaduj¹c¹
zabudowê mieszkaniow¹,
 wejcie do lokalu odrêbne od wejcia prowadz¹cego do dwu lub wiêcej mieszkañ.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: teren p³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D 1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu)
Szerokoæ pasa ruchu 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 006 2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D 1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu).
Szerokoæ pasa ruchu 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D 1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu)
Szerokoæ pasa ruchu 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2119
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,41 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D 1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu)
Szerokoæ pasa ruchu 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 10 m
5. PARKINGI
Miejsca postojowe wzd³u¿ zachodniej granicy strefy,
w zatokach postojowych w uk³adzie dowolnym.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: wskazuje siê kierunki powi¹zañ ekologicznych z terenami na wschód od ulicy
dojazdowej 008-81.

Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca
1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102).

§6

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 158/2 we wsi Czaple, gmina ¯ukowo.

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu po
wschodniej stronie ulicy Kozioro¿ca w Osowej w miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) ci¹gi ekologiczne,
4) szpalery zieleni wysokiej,
5) ci¹g pieszy,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
8) kierunki powi¹zañ ekologicznych.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa
w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXIV/
476/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca
1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15 z dnia 26 lipca 1993 r.,
poz. 82), zmieniony uchwa³¹ Nr XLII/1294/2001 Rady
Miasta Gdañska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
urbanistycznej Osowa w miecie Gdañsku  w zakresie uk³adu komunikacji drogowej (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 10 z dnia 11 lutego 2002 r., poz. 165),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1754
UCHWA£A Nr XLV/782/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz 139 z pón. 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 24, Nr 14 poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 158/2 we wsi Czaple gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki Nr 158/2 we wsi Czaple,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 500, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Ustalenia ogólne
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
Nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na Rysunku planu:
Wie Czaple, dzia³ka Nr 158/2, gmina ¯ukowo
w skali 1: 500, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu,
w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas techniczny,
 przeznaczenie terenów: 1 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 01 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi gminnej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
 rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze
zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te
stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ
gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub wspó³w³asnoæ.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
Ustalenia szczegó³owe
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MU,
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w budynku ³¹czenie z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynku wolnostoj¹cym.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel, gastronomia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 us³ugi rzemios³a (w tym zak³ad tokarski, lusarski,
naprawy samochodów)
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przez uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i
gara¿y.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu:
A) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala siê;
teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
C) Procent zabudowy dzia³ki: maksimum 30%
D) Wymagane formy zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: budynek parterowy
z poddaszem; dach dwuspadowy o spadku ok.
40°; maksymalna wysokoæ budynku 10,0 m;
poziom posadowienia parteru do 0,7 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku).
 dla budynków us³ugowych: budynek parterowy,
dach o spadku w przedziale 15°-40°; maksymalna
wysokoæ budynku 10,0 m; poziom posadowienia parteru do 0,5m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
E) Usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynku
mieszkalnego: równolegle do linii rozgraniczaj¹cej
z terenem 01 K.
Dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê.
F) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny po³o¿one pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ i wschodni¹ granic¹ terenu (oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa") zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej, poszerzenie drogi gminnej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
A) teren 01K przeznaczony jest do poszerzenia drogi
gminnej przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
B) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu
C) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
D) nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd do dzia³ki z drogi gminnej, która przechodzi
wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu, przez teren 01K.
B) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 w obrêbie terenu 1 MU zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaników minimum: 2 mp/
mieszkanie i minimum 3 mp/100 m2 pow.u¿ytkowej us³ug.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie cieków wód opadowych:
 dla terenu 1 MU: z dachów budynków: w obrêbie
terenu; z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przyleg³ej do terenu.
 dla terenu 01K: powierzchniowo, w obrêbie terenu
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
G)Odpady technologiczne: gromadziæ i unieszkodliwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
6. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MU  w wysokoci 30,00%
B) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01 K  w wysokoci 0,00%.
Ustalenia koñcowe
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1755
UCHWA£A Nr XLV/783/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek Nr 133/13, 133/14 we
wsi Glincz, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz 139 z pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz 24, Nr 14 poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek Nr 133/13, 133/14 we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek Nr 133/13 i 133/14 we
wsi Glincz, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych
na Rysunku planu w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustalenia ogólne
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
Nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na Rysunku planu:
Wie Glincz, dzia³ki Nr 133/13, 133/14, gmina ¯ukowo stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce dróg,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 01 K  komunikacja publiczna, poszerzenie przyleg³ej drogi.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów zapewniæ zaopatrzenie wodne
dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze
zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te
stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ
gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub wspó³w³asnoæ,
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹ i zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
C) Procent zabudowy: maksimum 30%
D) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych:
 budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°, maksymalna wysokoæ
budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê.
E) Usytuowanie g³ównej kalenicy dachu: nie ustala siê
F) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
W obszarze zieleni dopuszcza siê budowê wjazdów na dzia³ki i przejcie sieci infrastruktury technicznej.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ek budowlanych.
G)Inne ustalenia:
 zakazuje siê lokalizacji reklam w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej
Nr 20
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej Nr
20, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi
uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców
prawnych obecnego w³aciciela terenu.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej, poszerzenie drogi przyleg³ej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
A) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: jak na rysunku planu
B) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Nawierzchnia nieutwardzona.
D) Inne ustalenia:
 zakazuje siê lokalizacji reklam w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej
Nr 20
 stan prawny terenu drogi musi zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi wszystkich terenów do niego przyleg³ych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN od ulicy
przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej, przez
teren 01 K.
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B) Na terenie dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki
pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 1 MN  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenów 01 K  powierzchniowo, w obrêbie
terenu
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
5. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
Obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993r o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
6. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN  w wysokoci 30,00%,
B) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
§4
Ustalenia koñcowe
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹

Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1756
UCHWA£A Nr XLVIII/332/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska
w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLVIII/332/02
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania cieków
CZÊÆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Okrelenia u¿yte w niniejszym Regulaminie oznaczaj¹:
Ustawa  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 147) wraz z przepisami wykonawczymi.
Gmina  Gmina Bytów, jednostka samorz¹du terytorialnego.
Spó³ka  Wodoci¹gi Miejskie Bytów Spó³ka z o.o. z siedzib¹:

Poz. 1756
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77-100 Bytów ul. A.Mickiewicza Nr 1  przedsiêbiorstwo
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzenia cieków.
Us³uga  czynnoci Spó³ki polegaj¹ce na zaopatrzeniu
w wodê, odprowadzaniu cieków wykonywane na rzecz
odbiorców us³ug.
Odbiorca us³ug  osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej, dla
której wiadczone s¹ us³ugi w zakresie dostawy wody i
odprowadzenia cieków na podstawie zawartej umowy.
Urz¹dzenia wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody.
Sieæ wodoci¹gowo-kanalizac.  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami,
bêd¹ce w posiadaniu lub eksploatacji Spó³ki, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki.
Przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ wodoci¹gowe instalacj¹ wodoci¹gow¹ nieruchomoci wraz z zaworem
za wodomierzem g³ównym.
Urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty
urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków.
Przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cy
wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci
odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomoci.
Kanalizacja sanitarna  sieæ kanalizacyjna, któr¹ odprowadzane s¹ cieki komunalne (bytowe i przemys³owe).
Warunki techniczne  wyra¿ona przez Spó³kê pisemna
zgoda na rozbudowê sieci wodoci¹gowej lub sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci wod-kan, stanowi¹ce podstawê do opracowania
dokumentacji technicznej.
Wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy, mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu
wodoci¹gowym.
Zawór g³ówny  zawór na podejciu wodomierzowym
umieszczony za wodomierzem lub zawór umieszczony
na koñcu przy³¹cza rozdzielaj¹cy przy³¹cze od instalacji
wodoci¹gowej. Zawór ten s³u¿y do odciêcia dop³ywu
wody do nieruchomoci.
Studzienka wodomierzowa  studzienka przeznaczona
na zamontowanie podejcia wodomierzowego umo¿liwiaj¹ca dokonywanie jego odczytu i wymiany.
Studzienka kontrolno-pomiarowa  studzienka s³u¿¹ca do
poboru próbek cieków i pomiaru kontrolnego iloci cieków. Jej funkcjê mo¿e pe³niæ studzienka rewizyjna.
Urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków znajduj¹cy siê na przy³¹czu kanalizacyjnym.
cieki bytowe  cieki z budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.
cieki przemys³owe  cieki odprowadzane z nieruchomoci, na których prowadzi siê dzia³alnoæ gospodarcz¹,
niebêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.
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cieki komunalne  cieki bytowe lub mieszanina cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi, lub mieszaninê cieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi i
wodami opadowymi.
Gospodarka ciekowa  ca³okszta³t spraw zwi¹zanych
z postêpowaniem ze ciekami na terenie nieruchomoci,
gminy.
Punkt zlewny  urz¹dzenie nieruchomoci przystosowane do przyjmowania cieków dowo¿onych taborem
asenizacyjnym.
§2
Celem Regulaminu jest okrelenie zasad wiadczenia
us³ug przez Spó³kê w zakresie:
 dostawy wody,
 odprowadzenia cieków
na obszarze gminy Bytów.
§3
Spó³ka gwarantuje wykonanie us³ug, o których mowa
w Regulaminie w oparciu o maj¹tek, bêd¹cy w³asnoci¹
gminy i maj¹tek w³asny Spó³ki.
§4
Prawo do korzystania z us³ug maj¹ osoby fizyczne i
prawne, których nieruchomoci przylegaj¹ do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
Czêæ II. DOSTARCZANIE WODY
Obowi¹zki i prawa Spó³ki
§5
Spó³ka ma obowi¹zek:
1. Ci¹g³ej i niezawodnej dostawy wody dla Odbiorcy
us³ug z sieci wodoci¹gowej na podstawie zawartej
umowy o nale¿ytej jakoci i w iloci okrelonej w umowie i cinieniu nie mniejszym ni¿ 0,20 MPa okrelonym do poziomu terenu w miejscu w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowego do sieci.
2. Zapewnienia zdolnoci prawid³owego funkcjonowania
urz¹dzeñ wodoci¹gowych wraz z przy³¹czem wodoci¹gowym do zaworu g³ównego o ile Odbiorca us³ug
przy³¹cze przekaza³ na rzecz gminy, do zasuwki domowej na odnodze sieci o ile przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug.
3. Udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody dla
Odbiorcy us³ug na czas usuwania awarii wykonania
planowanych prac konserwacyjno remontowych na
urz¹dzeniach wodoci¹gowych eksploatowanych przez
Spó³kê, je¿eli przewidywana przerwa w dostawie wody
przekroczy 12 godzin.
4. Monta¿u i demonta¿u wodomierza g³ównego, przestrzegania okresów legalizacji i wymiany na koszt Spó³ki
z wyj¹tkiem przypadków zawinionych przez Odbiorcê
us³ug.
5. Przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierzy w trakcie i w ramach eksploatacji na koszt Spó³ki
oraz na ¿¹danie Odbiorcy us³ug  w przypadku stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza na
koszt Odbiorcy us³ug.
6. Okrelenia warunków technicznych przy³¹czenia wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej z nieruchomoci do
sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji Spó³ki oraz
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uzgodnienie dokumentacji technicznej  w terminie 14
dni od dnia z³o¿enia wniosku.
7. Wykonania w³¹czenia (wcinki) realizowanego przy³¹cza wodoci¹gowego do sieci wodoci¹gowej na wniosek i koszt Odbiorcy us³ug.
8. W przypadku awarii na urz¹dzeniach wodoci¹gowych
eksploatowanych przez Spó³kê wymagaj¹cych natychmiastowego przerwania ci¹g³oci dostawy wody  podjecie niezbêdnych rodków, celem usuniêcia awarii w
jak najkrótszym czasie.
9. Rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie nie przekraczaj¹cym 14 dni.
§6
Spó³ka ma prawo
Stosownie do art. 7 ustawy Spó³ka ma prawo do:
1) wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych bêd¹cych w eksploatacji Spó³ki zlokalizowanych na terenach prywatnych i publicznych. W
przypadku utrudniania Spó³ce wykonywania czynnoci eksploatacyjnych podjête zostan¹ przez Spó³kê i
Gminê dzia³ania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Do czasu zapewnienia Spó³ce wykonywania czynnoci eksploatacyjnych Spó³ka podejmie dzia³ania zabezpieczaj¹ce przed skutkami awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych.
2) przeprowadzenia kontroli prac zwi¹zanych z realizacj¹
przy³¹cza wodoci¹gowego pod wzglêdem zgodnoci
ich realizacji z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz jakoci
wykonywanych robót. W tym, celu Spó³ka ma prawo
wstêpu na plac budowy oraz zamieszczenia uwag i
uzgodnieñ w dzienniku budowy innych dokumentach
budowy,
3) wymagania od inwestora przedstawienia przed uruchomieniem przy³¹cza dokumentów stwierdzaj¹cych, ¿e
obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
§7
Prawa i obowi¹zki Odbiorcy us³ug
Odbiorca us³ug ma prawo:
1) do ci¹g³ej i niezawodnej dostawy wody o nale¿ytej jakoci zgodnie z § 5. pkt 1 Regulaminu,
2) zg³aszania reklamacji do Biura Obs³ugi Klienta w siedzibie Spó³ki,
3) ¿¹dania od Spó³ki, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza, a
w razie jego niesprawnoci wymiany w terminie 14 dni,
4) ¿¹dania 10% bonifikaty za okres od zg³oszenia do usuniêcia przyczyny dostawy wody o obni¿onej jakoci 
wyliczonej ze wskazañ wodomierza g³ównego,
5) uzyskania zastêpczych punktów poboru wody, w przypadku przerw w dostawie wody o których mowa w
§ 5. pkt 3 Regulaminu,
6) uzyskania informacji dotycz¹cej zmiany op³at za wodê,
dochodzenia odszkodowania w drodze postêpowania
cywilnego w przypadku nie wywi¹zania siê przez Spó³kê z obowi¹zków okrelonych w § 5 Regulaminu.
§8
Odbiorca us³ug ma obowi¹zek:
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1) terminowego regulowania nale¿noci za pobran¹
wodê,
2) utrzymania wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego  zabezpieczenia przed
cofniêciem siê wody z instalacji wewnêtrznej,
3) utrzymania pomieszczeñ, w których zainstalowano
wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie pomiarowe w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywanie zak³ócaj¹ce jego prawid³ow¹ pracê, zabezpieczenie przed wp³ywem niskich temperatur i dostêpem
osób postronnych,
4) w przypadku gdy przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug jego obowi¹zkiem jest utrzymanie przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia
warunków eksploatacji sieci wodoci¹gowej, a w konsekwencji pogorszenie poziomu us³ug,
5) je¿eli w wyniku eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy us³ug powstanie
zagro¿enie z tytu³u awarii Spó³ka wzywa Odbiorcê
us³ug do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿enia pod nadzorem przedstawiciela Spó³ki, a w przypadku gdy takie wezwanie jest nieskuteczne mo¿e odci¹æ dop³yw wody i usun¹æ przyczynê awarii obci¹¿aj¹c Odbiorcê us³ug poniesionymi kosztami,
6) poinformowania Spó³ki o w³asnych eksploatowanych
ujêciach wody, które mog¹ oddzia³ywaæ na instalacje
zasilane z sieci wodoci¹gowej,
7) powiadomienia o zmianach w zakresie zapotrzebowania w wodê i celu poboru wody w stosunku do iloci i
taryfy okrelonej w umowie,
8) udostêpnienia miejsca na elewacji budynku lub ogrodzeniu posesji w celu umieszczenia przez Spó³kê tabliczek orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia sieci
wod-kan.
§9
Ograniczenia
Odbiorca us³ug nie mo¿e:
1) przemieszczaæ wodomierza, zak³ócaæ jego funkcjonowanie, zrywaæ umieszczonej na nim plomby i os³ony,
2) wykorzystywaæ wewnêtrzn¹ instalacjê oraz przy³¹cze
wodoci¹gowe do uziemienia urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych,
3) ³¹czyæ wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹ z innymi
ród³ami zaopatrzenia w wodê,
4) udostêpniaæ przy³¹cza i wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej do zasilania w wodê innej posesji bez uzgodnienia ze Spó³k¹.
CZÊÆ III. ODBIÓR CIEKÓW
Obowi¹zki i prawa Spó³ki
§ 10
Spó³ka ma obowi¹zek:
1) przyjmowania do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do
punktu zlewnego cieków bytowych, przemys³owych
od Odbiorców us³ug na podstawie zawartej z nimi
umowy,
2) zapewniæ zdolnoæ prawid³owego funkcjonowania
urz¹dzeñ kanalizacyjnych wraz z przy³¹czem kanaliza-
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3)

4)

5)

6)

cyjnym do realizacji odprowadzenia cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny za pierwsz¹ studzienk¹ rewizyjn¹ licz¹c od strony budynku, a w razie jej braku  od
granicy nieruchomoci o ile Odbiorca us³ug przy³¹cze
kanalizacyjne przekaza³ na maj¹tek gminy,
bie¿¹cej kontroli jakoci odbieranych cieków przemys³owych w studzience kontrolno-pomiarowej wskazanej w umowie oraz dostarczanych do punktów zlewnych,
natychmiastowego przerwania odbioru cieków od
Odbiorcy us³ug w przypadku wyst¹pienia awarii na
urz¹dzeniach eksploatowanych przez Spó³kê oraz:
a) powiadomienia Odbiorcy us³ug o skutkach awarii,
b) podjêcia dzia³añ w celu usuniêcia awarii i zabezpieczenia przed jej skutkami
zorganizowania zastêpczego systemu odprowadzenia
cieków od Odbiorcy us³ug na czas usuwania awarii,
wykonania planowych prac konserwacyjno-remontowych na urz¹dzeniach kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spó³kê, je¿eli przewidywana przerwa w
odbiorze cieków przekroczy 12 godzin,
okrelenia warunków technicznych pod³¹czenia wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej posesji do sieci kanalizacji sanitarnej bêd¹cej w eksploatacji Spó³ki oraz
uzgodnienia dokumentacji technicznej w terminie 14
dni od dnia z³o¿enia wniosku.
§ 11
Spó³ka ma prawo

Stosownie do art. 7 ustawy Spó³ka ma prawo do:
1) wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzeñ
kanalizacyjnych bêd¹cych w eksploatacji Spó³ki zlokalizowanych na terenach prywatnych i publicznych.
W przypadku utrudniania Spó³ce wykonywania czynnoci eksploatacyjnych podjête zostan¹ przez Spó³kê i
Gminê dzia³ania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Do czasu zapewnienia Spó³ce wykonywania czynnoci eksploatacyjnych Spó³ka podejmie dzia³ania zabezpieczaj¹ce przed skutkami awarii urz¹dzeñ
kanalizacyjnych,
2) przeprowadzenia kontroli prac zwi¹zanych z realizacj¹
przy³¹cza kanalizacyjnego pod wzglêdem zgodnoci ich
realizacji z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz jakoci wykonywanych robót. W tym, celu Spó³ka ma prawo
wstêpu na plac budowy oraz zamieszczenia uwag i
uzgodnieñ w dzienniku budowy innych dokumentach
budowy, wymagania od inwestora przedstawienia
przed uruchomieniem przy³¹cza dokumentów stwierdzaj¹cych, ¿e obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
ponadto:
3) przeprowadzenia kontroli iloci pobranej wody z ujêæ
w³asnych oraz innych róde³ i oplombowania urz¹dzeñ
pomiarowych ujêæ wody w przypadku odprowadzenia cieków do sieci kanalizacyjnej,
4) przeprowadzania kontroli iloci i jakoci odbieranych
cieków i oplombowania urz¹dzeñ pomiarowych zainstalowanych przez Odbiorcê us³ug,
5) naliczania op³aty dodatkowej na zasadach okrelonych
umow¹ w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ cieków okrelonych w aneksie do umowy. Op³atê dodatkow¹ Spó³ka
pobiera za okres naruszenia warunków umownych,
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6) nakazania zastosowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki, ewentualnie okrelenia odrêbnych warunków odbioru cieków,
7) zaniechania odbioru cieków od Odbiorcy us³ug i na
jego koszt w przypadku:
a) odmowy zawarcia umowy,
b) wykonania niezbêdnych napraw urz¹dzeñ kanalizacyjnych i przy³¹cza kanalizacyjnego o ile jest w³asnoci¹ gminy, oraz usuniêcia awarii zawinionych
przez Odbiorcê us³ug,
c) samowolnego pod³¹czenia posesji do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spó³kê,
d) uniemo¿liwienia Spó³ce przeprowadzenia kontroli
w zakresie gospodarki ciekowej na terenie posesji,
e) odprowadzenia cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki okrelone w umowie powoduj¹ce
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia obs³ugi i w³aciwego
funkcjonowania urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§ 12
Prawa i obowi¹zki Odbiorcy us³ug
Odbiorca us³ug ma prawo do:
1) odprowadzania cieków bytowych, przemys³owych do
sieci kanalizacji sanitarnej w sposób ci¹g³y i niezawodny w oparciu o zawart¹ umowê,
2) zg³aszania reklamacji do Biura Obs³ugi Klienta w siedzibie Spó³ki,
3) zastêpczego odprowadzania cieków na czas wykonywanych planowych prac, awarii na urz¹dzeniach kanalizacyjnych, je¿eli planowana przerwa w odbiorze
cieków przekroczy 12 godzin,
4) uzyskania informacji dotycz¹cych zmiany op³at na odbiór cieków,
5) dochodzenia odszkodowania w drodze postêpowania
cywilnego w przypadku nie wywi¹zania siê przez Spó³kê z obowi¹zków okrelonych w § 10 Regulaminu,
Odbiorca us³ug ma obowi¹zek:
1) terminowego regulowania nale¿noci za odprowadzone cieki,
2) konserwowania i utrzymania w dobrym stanie technicznym wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej, urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych przy³¹cza kanalizacyjnego  je¿eli
jest w³asnoci¹ Odbiorcy us³ug, studzienki kontrolnopomiarowej, urz¹dzeñ pomiarowych i studzienki stanowi¹cej granicê eksploatacji,
3) u¿ytkowania wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej i
przy³¹cza kanalizacyjnego w sposób wykluczaj¹cy wystêpowanie zak³óceñ w funkcjonowaniu urz¹dzeñ kanalizacyjnych, nie wprowadzania do sieci kanalizacji
sanitarnej cieków deszczowych,
4) zapewnienia pracownikom Spó³ki dostêpu do studzienek rewizyjnych w celu wykonania czynnoci eksploatacyjnych oraz kontroli instalacji i urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
5) informacji dla Spó³ki o korzystaniu z innych róde³ wody
w celu umo¿liwienia naliczenia nale¿noci za zrzut cieków z uwzglêdnieniem iloci z tych róde³,
6) nieudostêpnienia bez zgody Spó³ki przy³¹cza kanalizacyjnego dla odprowadzenia cieków z innej posesji,
7) zlikwidowania z chwil¹ pod³¹czenia posesji do sieci
kanalizacji sanitarnej istniej¹cego zbiornika  osadnika
cieków w przypadku przep³ywu cieków przez to urz¹dzenie,
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8) je¿eli w wyniku eksploatacji przy³¹cza kanalizacyjnego
bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy us³ug powstanie zagro¿enie z tytu³u awarii Spó³ka wzywa Odbiorcê us³ug
do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿enia pod
nadzorem przedstawiciela Spó³ki, a w przypadku gdy
takie wezwanie jest nieskuteczne mo¿e od³¹czyæ przykanalik i usun¹æ przyczynê awarii obci¹¿aj¹c Odbiorcê
us³ug poniesionymi kosztami,
9) Odbiorca us³ug odprowadzaj¹cy cieki przemys³owe
zobowi¹zany jest do niezw³ocznego powiadomienia
Spó³ki o awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych
substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki
awarii.
§ 13
Ograniczenia
Odbiorca us³ug nie mo¿e wprowadzaæ do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
1) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych
a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków skór, tekstyliów,
w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym,
2) odpadów p³ynnych niemieszaj¹cych siê z wod¹,
w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85oC,
a w szczególnoci benzyny, nafty, oleju opa³owego,
karbidu, trójnitrotoluenu,
4) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i
cyjanowodoru,
5) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z
kiszonek,
6) niezdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych.
CZÊÆ IV. PRZY£¥CZENIA DO SIECI WOD-KAN.
§ 14
Spó³ka na wniosek w³aciciela albo osób, które korzystaj¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym statusie prawnym okrela warunki techniczne przy³¹czenia nieruchomoci do sieci wod.-kan. eksploatowanej przez Spó³kê.
§ 15
Wniosek o wydanie warunków winien zawieraæ rodzaj
zabudowy, zapotrzebowanie na wodê, iloæ odprowadzanych cieków, w przypadku odprowadzenia cieków przemys³owych ich iloci i jakoci, do wniosku winna byæ
za³¹czona mapa sytuacyjno-wysokociowa w skali 1:500,
1:1000 z istniej¹cym uzbrojeniem.
§ 16
Przy³¹cza wod.-kan. s¹ wykonane na podstawie projektu budowlanego opracowanego w oparciu o warunki
techniczne okrelone przez Spó³kê oraz obowi¹zuj¹ce
normy i przepisy na koszt zainteresowanego.

§ 17
Przy³¹cza realizowane s¹ przez w³aciciela albo osoby,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym statusie prawnym na jego koszt.
§ 18
Wykonane przy³¹cza mog¹ byæ przejête nieodp³atnie
na maj¹tek gminy i eksploatowane przez Spó³kê na podstawie umowy.
§ 19
Zmiana warunków technicznych korzystania z przy³¹czy wod.-kan. nastêpuje po uzyskaniu uzgodnieñ ze Spó³ki.
§ 20
W³¹czenie przy³¹czy wod.-kan. do sieci wod.-kan. wykonywane jest przez Spó³kê odp³atnie po odbiorze technicznym i sporz¹dzeniu protoko³u oraz zawarciu umowy
o dostawê wody i odprowadzanie cieków.
CZÊÆ V. WARUNKI I TRYB
ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORC¥ US£UG
§ 21
Zawarcia umowy nastêpuje na wniosek Odbiorcy us³ug,
którego nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
§ 22
Dostawa wody i odprowadzenie cieków odbywa siê
na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê, odprowadzenie cieków zawartej miêdzy Odbiorc¹ us³ug a Spó³k¹.
§ 23
Umowa, o której mowa w § 24 mo¿e byæ zawarta z
osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczona woda,
odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym statusie prawnym.
§ 24
Umowa o dostarczenie wody i odprowadzenie cieków zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu na prowadzenie
dzia³alnoci,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 25
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 24 zawierana
jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.
§ 26
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
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kalowego, o którym mowa w § 25 Spó³ka zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony ze Spó³k¹,
2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym
a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw
wody w pozosta³ych lokalach.

lona na podstawie wskazañ dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug.

§ 27

§ 37

Spó³ka mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 25
Regulaminu, równie¿ gdy nie s¹ spe³nione warunki o których mowa w § 26.

Spó³ka mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne je¿eli Odbiorca us³ug nie uici³ op³at
za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ych op³at.

§ 28
Zawór za wodomierzem g³ównym lub miejsce na jego
zainstalowanie jest miejscem wydania rzeczy (jakoci i
cinienia) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
§ 29
W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹.
§ 30
Taryfy zatwierdzone przez Radê Gminy nie podlegaj¹
ustalaniu w oparciu o umowê, o której mowa w § 24.
Zmiana taryfy op³at nie skutkuje zmian¹ treci umowy.
§ 31
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Spó³ka uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
OP£ATY ZA DOSTAWÊ WODY
I ODPROWADZENIE CIEKÓW
§ 32
Rozliczenie za pobór wody i odprowadzenie cieków
s¹ prowadzone przez Spó³kê z Odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
§ 33
Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego a:
1) w przypadku jego braku. w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wód,
2) w przypadku uszkodzenia jako rednie z trzech poprzednich zarejestrowanych wskazañ zu¿ycia.
§ 34
Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych a w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ ustala siê jako równ¹ iloci pobranej wody lub okrelonej w umowie.
§ 35
W rozliczeniach z Odbiorc¹ us³ug co do iloci odprowadzanych cieków iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody
uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadku, gdy jest ona usta-

§ 36
Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.
1) zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ co do
wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
2) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona naliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, ¿¹dania Odbiorcy us³ug o jej zwrot nastêpuje do 14 dni od daty
z³o¿enia wniosku.

§ 38
Za ponowne pod³¹czenie do sieci Spó³ka mo¿e ¿¹daæ
kaucji gwarancyjnej w wysokoci 3 miesiêcznych nale¿noci za dostawê wody i odprowadzenie cieków od
Odbiorcy us³ug dla którego Spó³ka zaprzesta³a wiadczyæ
us³ugi z tytu³u nieregulowania nale¿noci w terminach
okrelonych w regulaminie. Zwrot kaucji wraz z odsetkami nast¹pi po up³ywie 3 miesiêcy od ponownego pod³¹czenia. Na wniosek odbiorcy kaucja bêdzie zaliczona na
poczet bie¿¹cych nale¿noci.
§ 39
Za dostawê wody dla zasilenia publicznych fontann,
celów ppo¿., zraszania powierzchni ulic i placów, podlewania terenów zielonych, nale¿noci reguluje gmina Bytów.
§ 40
Okres obrachunkowy ustala siê na 30-90 dni w uzasadnionych przypadkach okres obrachunkowy mo¿e byæ
inny, okrelony w umowie o dostawê wody i odprowadzenie cieków.
CZÊÆ VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 41
Regulamin niniejszy zosta³ uchwalony Uchwa³¹
Nr XLVIII/332/2002 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 9 padziernika 2002 r.
§ 42
W sprawach nie objêtych 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.
§ 43
Spó³ka zobowi¹zana jest do bezp³atnego udostêpniania niniejszego regulaminu Odbiorcom us³ug.
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UCHWA£A Nr 90/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu Gminy Miastko.
Na podstawie 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 z pón. zm.) oraz 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) Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu Gminy Miastko 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 i
Gminy Miastko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1758
UCHWA£A Nr XXII/162/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt i art. 22 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
Nr 73, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr VIII/66/99 Rady Gminy Sztutowo wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) a) w § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. £adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
b) w § 4 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8. edukacji publicznej,
c) w § 4 pkt 10 po wyrazach kultury fizycznej dodaje
siê wyraz i turystyki,
d) w § 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie  porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony
przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
e) w § 4 w pkt 16 na pocz¹tku dodaje siê wyrazy poli-
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tyki prorodzinnej, w tym oraz kropkê zastêpuje siê
przecinkiem,
f) Dodaje siê pkt 17-20 w brzmieniu:
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminnej,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
2) W § 4 dodaje siê ust. 3 o brzmieniu 2.
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3) W § 5 ust. 3 w zdaniu pierwszym skrela siê kropkê i
dodaje siê wyrazy  w tym równie¿ z powiatami i województwami,
4) W § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalenie wynagrodzeñ
przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz obejmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
5) W § 6 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 3.
6) po pkt12 dodaje siê pkt 12a o brzmieniu:
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i
regionalnych,
7) po pkt14 dodaje siê pkt14a o brzmieniu:
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
8) W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Rada gminy kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy w tym celu powo³uje siê komisj¹ rewizyjn¹. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê o których mowa w 10 ust. 2 oraz bêd¹cych cz³onkami
zarz¹du.
9) § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Organami Gminy s¹:
1) rada gminy,
2) zarz¹d gminy.
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesjê rady gminy i posiedzenia
jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym
protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji rady
gminy.
4. Ka¿dy obywatel mo¿e uzyskaæ wgl¹d do dokumentów wynikaj¹cych wykonywania zadañ publicznych
i protoko³ów posiedzeñ rady gminy, zarz¹du gminy
i komisji rady gminy  w siedzibie i w godzinach pracy urzêdu gminy w obecnoci pracownika Biura
Obs³ugi Rady oraz sporz¹dzaæ notatki.
5. Mo¿na odmówiæ wgl¹du do dokumentów, je¿eli
naruszy³oby to przepisy ustawy o ochronie danych
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10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)

 4209 

osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
W § 8 liczbê zastêpuje siê liczb¹ 12,
§ 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie Pierwsz¹ sesjê nowo
wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady Gminy prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.
§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad
rady.
W § 11 dodaje siê ust. 4 i 5 i 6 o brzmieniu:
4. Przewodicz¹cy sk³ada na sesji informacje ze swojej pracy w okresie pomiêdzy sesjami.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w
sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w
ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa wust. 4 w
ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez
przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego
jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez
radê gminy z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w których powinna byæ podjêta uchwa³a.
W § 12 w ust. 3 po wyrazach porz¹dek obrad dodaje
siê zdanie o treci Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
W § 12 w ust. 6 skrela siê kropkê i dodaje siê zdania
o treci wraz z projektami uchwa³.
W § 12 dodaje siê pkt 12:
12) Na wniosek Wójta przewodnicz¹cy rady gminy
jest zobowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady gminy projekt uchwa³,
je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Gminy, a projekt wp³yn¹³ do rady gminy co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
W § 14 w ust. 4 po wyrazach nad ka¿dym z punktów
dodaje siê zdanie:
Rada gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
W § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem kadencji
Rady Gminy.
W § 18 w ust. 1
a) po wyrazie Rada dodaje siê wyrazy: ze swojego
grona,
b) skrela siê ust. 2,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Posiedzenia komisji s¹ jawne. W posiedzeniach
komisji mog¹ uczestniczyæ radni niebêd¹cy jej
cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji
i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
W § 22
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem
wspólnoty samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³oszenia przez mieszkañców gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
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b) w ust. 2 wyraz organów zastêpuje siê wyrazami
komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych:,
c) w ust. 3 po wyrazach zadañ Gminy dodaje siê nastêpuj¹ce zdanie:
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania
tak mi dopomó¿ Bóg.
d) w ust. 4 dodaje siê zdanie:
Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie
siê mandatu,
e) w ust. 5 po wyrazie Radny dodaje siê wyraz mog¹,
f) dodaje siê ust. 8 o brzmieniu:
8. Osoba wybrana na radnego nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w urzêdzie gminy w której uzyska³ mandat oraz nie
mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy,
g) dodaje siê ust. 9 o brzmieniu:
9. Zarz¹d Gminy lub wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której radny uzyska³ mandat,
wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
h) dodaje siê ust. 10 w brzmieniu:
10. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych
zajêæ mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹d dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
i) dodaje siê ust. 11 w brzmieniu:
11. Radni nie mog¹:
1) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na
w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyska³ mandat.
2) Zarz¹dzaæ, byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem dzia³alnoci okrelonej w
pkt 1
3) Byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub
kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikiem spó³ek z udzia³em gminnych osób
prawnych. Wybór lub powo³anie radnego
do tych w³adz s¹ z mocy prawa niemo¿liwe.
4) Posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji w spó³kach z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie
osoby.
j) dodaje siê ust. 12 w brzmieniu:
12. Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o
swoim stanie maj¹tkowym zgodnie z wymogami ustawy.
k) dodaje siê ust. 13 w brzmieniu:
13. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w
radzie i komisji rady, je¿eli dotyczy ono jego
interesu prawnego.
l) dodaje siê ust. 14 w brzmieniu:
20) 14. Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
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21) W § 23 w ust. 1 w zdaniu trzecim wyraz trzech cz³onków zastêpuje siê wyrazami jeden cz³onek.
22) W § 24 ust. 1 dodaje siê zdanie o brzmieniu:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o
nieudzielaniu absolutorium. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady gminy.
Uchwa³a rady gminy w sprawie nieudzielania zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem
wniosku o odwo³anie zarz¹du.
23) W § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ wójta z innej przyczyny ni¿ nieudzielanie absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej 1 ustawowego sk³adu rady.
24) W § 24 ust. 7 liczbê 2/3 zastêpuje siê liczb¹ 3/5.
25) § 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. W przypadku rezygnacji wójta rada gminy nie najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego zarz¹du. Przyjêcie tej uchwa³y oraz
uchwa³y o przyjêciu rezygnacji wójta  nastêpuje
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Niepodjêcie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji ca³ego zarz¹du jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem
ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê najbli¿sza sesja rady gminy.
26) W § 24 ust. 9 skrela siê wyrazy i w³aciw¹ komisjê
rady.
27) W § 37 dodaje siê ust. 4 o brzmieniu:
4. Zarz¹dowi gminy przys³uguje wy³¹cznie prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w
ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ ustalonych
przez radê,
2) emitowanie papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
28) W § 34 dodaje siê ust. 4:
4. Bez zgody zarz¹du gminy  rada gminy nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub
zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
29) W § 49 w ust. 2 po wyrazie Przewodnicz¹cy dodaje
siê wyraz Rady Gminy.
30) W § 73 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizacjê i zadanie organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzór rady gminy
nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.

31) § 76 otrzymuje brzmienie:
1. Akty prawa miejscowego, w tym statut gminy og³asza siê w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
2. Przepisy porz¹dkowe og³asza siê w drodze obwieszczeñ, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty
na danym terenie lub w rodkach masowego przekazu. Za dzieñ og³oszenia przepisów porz¹dkowych
uwa¿a siê dzieñ wskazany w obwieszczeniu.
3. Og³oszenie przepisów porz¹dkowych w sposób
okrelony w ust. 2 nie zwalnia z obowi¹zku ich og³oszenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
4. Podstaw¹ og³oszenia w wojewódzkim dzienniku
urzêdowym jest orygina³ aktu podpisany przez
przewodnicz¹cego rady gminy.
5. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych
dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie w godzinach pracy urzêdu. W zakresie udostêpniania do wgl¹du zbiorów przepisów gminnych
zawieraj¹cych informacje niejawne stosuje siê przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia, z tym, ¿e zmiany Statutu w § 6 ust. 3, § 8,
§ 18 ust. 1 a, § 22 ust. 8  wyrazy  oraz jego zastêpcy
§ 22 ust. 14, § 23 ust. 1 maj¹ zastosowanie od nastêpnej
kadencji Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin

1759
UCHWA£A Nr XXVI/158/2001
Rady Powiatu w Tczewie
z dnia 23 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w Powiecie
Tczewskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91,
poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 48, poz. 552) i art. 17 ust. 5 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U.
1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, Nr 111, poz. 1194) Rada
Powiatu w Tczewie uchwa³a, co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w Powiecie Tczewskim, stanowi¹cy za³¹cznik uchwa³y. Plan sieci uwzglêdnia szko³y ponadgimnazjalne prowadzone przez inne organy maj¹ce siedzibê na terenie
Powiatu Tczewskiego.
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Tczewie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Drelich
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI/158/2001
Rady Powiatu w Tczewie
z dnia 23 padziernika 2001 r.
Sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych
i szkó³ specjalnych w Powiecie Tczewskim tworz¹:
1. ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH ul. Sambora 5 w PELPLINIE
Liceum profilowane, profile:akedemicki, spo³ecznous³ugowy, techniczno-technologiczny Szko³a Zawodowa
2. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE im.M. Sk³odowskiej 
Curie, ul. Szko³y Morskiej 1 w TCZEWIE
Liceum profilowane, profile: akademicki, spo³ecznous³ugowy
3. ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADPODSTAWOWYCH w GNIEWIE, ul. Sobieskiego 11
Liceum profilowane, profile: akademicki, spo³ecznous³ugowy, rolniczo-rodowiskowy, kulturowo-artystyczny, techniczno-technologiczny
Szko³a Zawodowa
4. ZESPÓL SZKÓ£ PONADPODSTAWOWYCH im. Jana
III Sobieskiego, ul. Królowej Marysieñki 10 w TCZEWIE
Liceum profilowane, profile: akademicki, kulturowo-artystyczny
5. ZESPÓ£ SZKÓ£ AGROTECHNICZNYCH w SWARO¯YNIE, ul. Szkolna 2
Liceum profilowane, profile: akademicki, rolniczo-rodowiskowy
Szko³a Zawodowa
6. ZESPÓ£ SZKÓL EKONOMICZNYCH im. Ks. Janusza
Stanis³awa Pasierba, ul. Gdañska 17 w TCZEWIE
Liceum profilowane, profile: akademicki, technicznotechnologiczny, spo³eczno-us³ugowy
Szko³a Zawodowa
7. ZESPÓ£ SZKÓ£KOLEJOWYCH, IM. Alfonsa Runowskiego, Pl. wiêtego Grzegorza 5 w TCZEWIE
Liceum profilowane, profile: akademicki, technicznotechnologiczny
Szko³a Zawodowa
8. ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 1, im. Maksymiliana Tytusa Hubera, ul. Parkowa 1 w TCZEWIE
Liceum profilowane, profile: akademicki, spo³ecznous³ugowy, techniczno-technologiczny, rolniczo-rodowiskowy
Szko³a Zawodowa
9. ZASPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 3 w TCZEWIE,
ul. Czy¿ykowska 17
Liceum profilowane, profile: akademicki, spo³ecznous³ugowy
Szko³a Zawodowa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 3 w TCZEWIE,
ul. Ba³dowska 19
Liceum profilowane, profile: akademicki, technicznotechnologiczny, kulturowo-artystyczny
Szko³a Zawodowa
11. SPECJALNY ORODEK SZKOLNO  WYCHOWAWCZY w TCZEWIE, ul. Grunwaldzka 1
Szko³a Zawodowa
12. PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE w TCZEWIE, ul. Wodna 8
Liceum profilowane, profile: akademicki, kulturowoartystyczny
13. COLLEGIUM MARIANUM LICEUM KATOLICKIE w PELPLINIE, Aleja Cystersów 2
Liceum profilowane, profile: akademicki, spo³ecznous³ugowy
14. PRYWATNA POLICEALNA SZKO£A DLA DOROS£YCH w TCZEWIE, ul. Królowej Marysieñki 10
15. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE w TCZEWIE, ul. Królowej Marysieñki 10
16. CENTRUM EDUKACJI DOROS£YCH w TCZEWIE,
ul. 30-Stycznia
Liceum profilowane, szko³a policealna

1760
UCHWA£A Nr XL/328/2001
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578 z pón. zm) i art. 5 ust. 5a
i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz
na podstawie art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. 
Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96 z pón. zm.) Rada Powiatu
Malborskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie malborskim, który stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Malborku.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Rukat

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1760
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XL/328/2001
Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 padziernika 2001 r.
SIEÆ PUBLICZNYCH SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO
1. LICEA PROFILOWANE
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nazwa szko³y i siedziba
I Liceum Profilowane w Malborku
Ul. 17 marca 6
82-200 Malbork
II Liceum Profilowane w Malborku
Ul. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork
III Liceum Profilowane w Malborku
Ul. Reymonta 24
82-200 Malbork
IV Liceum Profilowane w Malborku
Ul. Narutowicza 14
82-200 Malbork
V Liceum Profilowane w Malborku
Ul. 17 Marca 4
82-200 Malbork
Liceum Profilowane w Nowym Stawie
Ul. Mickiewicza 51
82-230 Nowy Staw
I Liceum Profilowane w Sztumie
Ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum
II Liceum Profilowane w Sztumie
Ul. ¯eromskiego 8
82-400 Sztum
III Liceum Profilowane w Sztumie z siedzib¹
w Barlewiczkach
82-400 Sztum
Liceum Profilowane w Dzierzgoniu
ul. Traugutta 13
82-440 Dzierzgoñ

Profil
proakademicki
kulturowo - artystyczny
proakademicki
kulturowo - artystyczny
proakademicki
techniczno-technologiczny
spo³eczno-us³ugowy
proakademicki
techniczno-technologiczny
kulturowo - artystyczny
proakademicki
techniczno-technologiczny
spo³eczno-us³ugowy
proakademicki
spo³eczno-us³ugowy
rolniczo-rodowiskowy
proakademicki
spo³eczno-us³ugowy
proakademicki
techniczno-technologiczny
spo³eczno-us³ugowy
proakademicki
techniczno-technologiczny
rolniczo-rodowiskowy
proakademicki
spo³eczno-us³ugowy

1. SZKO£Y ZAWODOWE
Lp.

Nazwa szko³y i siedziba
-

Typ kszta³cenia zawodowego
fryzjer
introligator
krawiec
cukiernik
technik obs³ugi turystycznej
monter maszyn i urz¹dzeñ
mechanik
elektryk
elektronik
sprzedawca
technik rachunkowoci
informatyk
ekonomista

1

Szko³a Zawodowa nr 1 w Malborku
Ul. 17 Marca 4
82-200 Malbork

2

Szko³a Zawodowa nr 2 w Malborku
Ul. Narutowicza 14
82-200 Malbork

3

Szko³a Zawodowa nr 3 w Malborku
Ul. Reymonta 24
82-200 Malbork

4

Szko³a Zawodowa w Nowym Stawie
Ul. Mickiewicza 51
82-230 Nowy Staw
82-400 Sztum

-

rolnik

5

Szko³a Zawodowa nr 1 w Sztumie ul. ¯eromskiego 8
82-400 Sztum

-

malarz-tapeciarz
monter konstr. budowlanych
cukiernik
krawiec

6

Szko³a Zawodowa nr 2 w Sztumie
z siedzib¹ w Barlewiczkach
82-400 Sztum

-

rolnik
mechanik operator maszyn rolniczych

7

Szko³a Zawodowa w Dzierzgoniu
Ul. Traugutta 13
82-440 Dzierzgoñ

-

mechanik pojazdów samochodowych
piekarz
krawiec
sprzedawca
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1761
UCHWA£A Nr XXIX/238/01
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 6 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych szkó³ podstawowych i publicznego
gimnazjum dla gminy Czarna Woda.
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o systemie owiaty, ustawy  Przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego, ustawy  Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111,
poz. 1194) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pó¿ñ.zm) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr VI/46/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych i publicznego gimnazjum dla gminy Czarna Woda.
W nastêpuj¹cy sposób:
 w § 3 zapis 2001 zastêpuje siê zapisem 2003,
 w § 4 zapis 2001 zastêpuje siê zapisem 2003.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

1762
UCHWA£A Nr XLIV/374/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) w zwi¹zku
z art. Ust 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 127, poz. 593
z pón.zm.) Rada Miasta Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie
miasta Kocierzyna w iloci 35.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1763
UCHWA£A Nr XXIX/265/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy Cedry Wielkie na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 109, 112, 116
ust. 1 i 4, 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134
ust. 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón.zm.)
oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), po
zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu i Finansów  Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci
9.276.580,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci
9.417.460, -z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê przychody i rozchody na 2002 rok w wysokoci
140.880, -z³
zwi¹zane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej, w tym:
 przychody  z tytu³u innych rozliczeñ krajowych w
wysokoci
498.380,- z³
 rozchody  sp³ata po¿yczki w wysokoci 210.000,- z³
 sp³ata kredytu w wysokoci
147.500,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹ nastêpuj¹ce
czêci subwencji ogólnej:
1) czêæ owiatow¹ w wysokoci
3.357.331,- z³
2) czêæ rekompensuj¹c¹ w wysokoci
578.594,- z³
3) czêæ podstawow¹ w wysokoci
2.635,- z³
§3
Wyodrêbnia siê dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej zleconym gminie w wysokoci
558.755,- z³
oraz na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci
3.000,- z³
§4
Ustala siê rezerwê w wysokoci
w tym:
 ogóln¹ w wysokoci
 celow¹ w wysokoci
(do dyspozycji rad so³eckich)
* Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.

112.450,- z³
87.150,- z³
25.300,- z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1763, 1764
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§5
Ustala siê wyodrêbnione rodki w ramach bud¿etu gminy w wysokoci
25.300,- z³
w podziale na poszczególne so³ectwa,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.

Gdañsk, dnia 18 listopada 2002 r.

§6
1. Wyodrêbnia siê dochody w ramach bud¿etu gminy
z tytu³u op³at za wydanie zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu w wysokoci
65.000,- z³
2. Wyodrêbnia siê wydatki w ramach bud¿etu gminy na
realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci
65.000,- z³
§7
Ustala siê dotacjê podmiotow¹ w ramach bud¿etu gminy dla samorz¹dowej instytucji kultury  Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich w wysokoci
51.600,- z³
§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na rok 2002 w wysokoci:
 przychody
3.000,- z³
 wydatki
18.100,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§9
Przedstawia siê prognozê d³ugu publicznego gminy Cedry Wielkie w okresie sp³aty zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*
do niniejszej uchwa³y.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami
w obrêbie dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytu na
bie¿¹ce finansowanie wydatków do wysokoci
200.000,- z³
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

* Za³¹czników Nr 4-6 nie publikuje siê.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/423-B/6/2002/III/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i
Nr 135, poz. 1144) oraz art. 155 w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) i § 29 ust. 1
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 1 padziernika 2002 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Kartuzach
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190045720
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a oraz
w sprawie zmiany mojej decyzji z dnia 18 maja 2001 r.
Nr OGD-820/423-A/10/2001/II/SA, zmienionej decyzj¹
z dnia 24 padziernika 2001 r. Nr OGD-820/423-A/3781/5/
2001/II/CW, zatwierdzaj¹cej drug¹ taryfê dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w tej
taryfie
postanawiam
1) zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 18 maja 2001 r. Nr OGD820/423-A/10/2001/II/SA, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24
padziernika 2001 r. Nr OGD-820/423-A/3781/5/2001/
II/CW, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw oraz bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹
decyzj¹ taryfie dla ciep³a, skracaj¹c ten okres poprzez
zmianê jego koñcowej daty z dnia 31 maja 2003 r. na
dzieñ 31 grudnia 2002 r.,
2) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce pro-
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jektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy, które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹
decyzj¹,:
4) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
nastêpnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 0,5%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 0,5%,
5) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xr, o których mowa w pkt 3 do dnia 30 wrzenia 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek z dnia 1 padziernika 2002 r.
(znak: Ldz. D/329/2002) uzupe³nionego pismem z dnia 14
listopada 2002 r. (znak: L.dz. 405/2002), Przedsiêbiorstwa
posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
a) wytwarzania ciep³a Nr WCC/596/423/U/OT1/98/AR
z dnia 12 listopada 1998 r., zmienion¹ decyzjami z
dnia 24 wrzenia 2001 r. Nr WCC/596A/423/W/2001/
BK oraz z dnia 29 padziernika 2002 r. Nr WCC/596B/
423/W/OGD/2002/CW,
b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/630/423/U/
OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienion¹
decyzj¹ z dnia 6 grudnia 1999 r. Nr PCC/630/S/423/
U/3/99 zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo oraz zmiany
terminu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 18 maja 2001 r. Nr OGD820/423-A/10/2001/II/SA, zmienionej decyzj¹ z dnia
24 padziernika 2001 r. Nr OGD-820/423-A/3781/5/
2001/II/CW.
Przedsiêbiorstwo bowiem pismem z dnia 14 listopada
2002 r. (znak: L.dz. 405/2002) wnios³o o skrócenie okresu obowi¹zywania aktualnej taryfy dla ciep³a do dnia 31
grudnia 2002 r.. Powy¿sze pismo, ze wzglêdu na swoj¹
treæ, zosta³o uznane przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, za wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa URE z dnia
18 maja 2001 r. Nr OGD-820/423-A/10/2001/II/SA, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24 padziernika 2001 r. Nr OGD-820/
423-A/3781/5/2001/II/CW, w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a w zakresie ustalonego w niej okresu
obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych oraz bazowych cen i stawek op³at, poprzez skrócenie tego okresu, tj. zmianê jego koñcowej daty z dnia 31 maja 2003 r.
na dzieñ 31 grudnia 2002 r. Powy¿szy wniosek Przedsiêbiorstwo uzasadnia³o istotn¹ zmian¹ warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, polegaj¹c¹ na znacznym wzrocie kosztów w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a, niezale¿nym od Przedsiêbiorstwa, w tym w szczególnoci kosztów paliwa, energii elektrycznej oraz podatków i op³at. Ponadto Przedsiêbiorstwo
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pozyska³o nowe ród³a ciep³a, które nie zosta³y uwzglêdnione przy pierwotnej kalkulacji drugiej taryfy dla ciep³a.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony. Jednoczenie z § 29 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym, wynika, i¿
w przypadku nieprzewidzianej istotnej zmiany warunków
prowadzenia przez przedsiêbiorstwo energetyczne dzia³alnoci gospodarczej mo¿liwa jest zmiana taryfy dla ciep³a po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany. Natomiast, jak wynika z powy¿szych okolicznoci, przedstawione przez Przedsiêbiorstwo wyjaniania i dowody przemawiaj¹ za tym, aby w jego s³usznym
interesie, wczeniej wprowadziæ do stosowania nowe
ceny wynikaj¹ce z zatwierdzonej trzeciej taryfy dla ciep³a. Nale¿y bowiem mieæ na wzglêdzie, i¿ dalsze stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at wynikaj¹cych z drugiej taryfy dla ciep³a mo¿e mieæ niekorzystny
wp³yw na ci¹g³oæ i niezawodnoæ zaopatrzenia jego
odbiorców w ciep³o ze wzglêdu na pog³êbiaj¹c¹ siê stratê finansow¹ Przedsiêbiorstwa, spowodowan¹ wzrostem
kosztów niezale¿nym od Przedsiêbiorstwa.
Zatem wniosek Przedsiêbiorstwa, dotycz¹cy skrócenia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zatwierdzonych decyzj¹ Prezesa URE z dnia 18 maja 2001
r. Nr OGD-820/423-A/10/2001/II/SA, zmienion¹ decyzj¹ z
dnia 24 padziernika 2001 r., Nr OGD-820/423-A/3781/5/
2001/II/CW, jest uzasadniony.
Ponadto zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia taryfowego.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na wzglê-
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dzie ochronê interesów odbiorców Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie, zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹, uwzglêdnione zosta³y
wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26
ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci
koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy.
Ustalaj¹c wspó³czynnik korekcyjny dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost cen paliwa (mia³ wêglowy, wêgiel groszek i orzech) oraz wzrost kosztów energii elektrycznej. Natomiast przy ustalaniu wspó³czynnika korekcyjnego dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a wziêto pod uwagê przede wszystkim wzrost kosztów podatków i op³at, w tym pobieranego przez Gminê podatku od budowli wykorzystywanych
bezporednio do wytwarzania ciep³a oraz ruroci¹gów i
przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych do jego przesy³ania.
Jednoczenie Prezes URE, maj¹c na wzglêdzie przepis
art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b) i c) ustawy  Prawo energetyczne
ustali³ dla Przedsiêbiorstwa wspó³czynniki korekcyjne Xr
odpowiednio dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciep³a  w wysokoci 0,5% oraz dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji
ciep³a  w wysokoci 0,5%. Wspó³czynniki korekcyjne Xr
zosta³y ustalone adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w nastêpnym
roku w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy. Tym samym Prezes URE ustali³ wspó³czynniki Xr zgodnie z wnioskiem Przedsiêbiorstwa.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xr, okrelonych w punkcie 5 sentencji niniejszej decyzji,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31

ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i nie wczeniej ni¿ po up³ywie okresu obowi¹zywania (tj. do dnia
31 grudnia 2002 r.) bazowych cen i stawek op³at zawartych w drugiej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 18 maja 2001 r. Nr OGD-820/
423-A/10/2001/II/SA, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24 padziernika 2001 r. Nr OGD-820/423-A/3781/5/2001/II/CW
oraz zmienion¹ w zakresie terminu jej obowi¹zywania
zgodnie z pkt 1 obecnie wydanej decyzji.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej SPEC-PEC w Kartuzach
ul. Sêdzickiego 19
83-300 Kartuzy
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa
stanowi za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 18 listopada 2002 r.
Nr OGD-820/423-B/6/2002/III/SK
Spis treci
Czêæ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
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Nr 48, poz. 555, Nr 103 poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 129 poz. 1102 i Nr 135 poz. 1144),
rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Zak³ad Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, ul. Sêdzickiego 19; 83-300
Kartuzy, zwany dalej ZEC SPEC  PEC Kartuzy,
odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera energiê lub paliwa na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
uk³ad pomiarowo rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
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powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego, okrelon¹ dla sfery klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest
dostarczane ciep³o.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a oraz ród³a ciep³a dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 1MW:
ród³o K-2  ród³o ciep³a zlokalizowane w Dzier¿¹¿nie
przy ul. Szpitalnej 45, wytwarzaj¹ce ciep³o, w postaci
gor¹cej wody na potrzeby c.o. i c.w.u., pochodz¹ce z
przetworzenia paliwa sta³ego (wêgla kamiennego),
ród³o K-4  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. Rynek 2, wytwarzaj¹ce ciep³o, w postaci gor¹cej wody na potrzeby c.o., pochodz¹ce z przetworzenia paliwa sta³ego (mia³u wêgla kamiennego).
ród³o K-5  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. Mciwoja II, wytwarzaj¹ce ciep³o, w postaci
gor¹cej wody na potrzeby c.o., pochodz¹ce z przetworzenia paliwa sta³ego (mia³u wêgla kamiennego).
ród³o K-6  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. 3 Maja, wytwarzaj¹ce ciep³o,
w postaci gor¹cej wody na potrzeby c.o., pochodz¹ce
z przetworzenia paliwa sta³ego (mia³u wêgla kamiennego).
ród³o K-7  ród³o ciep³a zlokalizowane w Brodnicy
Górnej przy ul. Chmieleñskiej 1, wytwarzaj¹ce ciep³o,
w postaci gor¹cej wody na potrzeby c.o., pochodz¹ce
z przetworzenia paliwa sta³ego (mia³u wêgla kamiennego oraz wêgla kamiennego).
ród³o K-8  ród³o ciep³a zlokalizowane w Brodnicy
Górnej przy ul. Chmieleñskiej 2, wytwarzaj¹ce ciep³o,
w postaci gor¹cej wody na potrzeby c.o., pochodz¹ce
z przetworzenia paliwa sta³ego (wêgla kamiennego).
Osiedlowe ród³a ciep³a:
ród³o K-1  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. Osiedle XX-lecia, wytwarzaj¹ce ciep³o, w postaci gor¹cej wody na potrzeby c.o., pochodz¹ce z przetworzenia paliwa sta³ego (wêgla kamiennego).
ród³o K-3  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. Osiedle Wybickiego, wytwarzaj¹ce ciep³o, w
postaci gor¹cej wody na potrzeby c.o. i c.w.u., pochodz¹ce z przetworzenia paliwa sta³ego (mia³u wêgla kamiennego oraz wêgla kamiennego).
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZEC SPEC-PEC Kartuzy prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie
udzielonych koncesji w zakresie:
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a) wytwarzania ciep³a Nr WCC/596/423/U/OT1/98/AR z
dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: z dnia
24 wrzenia 2001 r. Nr WCC/596A/423/W/2001/BK oraz
z dnia 29 padziernika 2002 r. Nr WCC/596B/423/W/
OGD/2002/CW,
b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/630/423/U/OT1/
98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej decyzj¹ z
dnia 6 grudnia 1999 r. Nr PCC/630/S/423/U/3/99.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa A  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a K-1, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC SPEC-PEC Kartuzy
i przez niego eksploatowan¹.
Grupa B  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a K-2, dostarczane jest bezporednio do obiek-

Symbol
grupy
odbiorców

A
C
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Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

roczna

rata
miesiêczna

81 394,44
63 644,52

6 782,87
5 303,71

Symbol grupy
odbiorców
B
D
E

24,11
20,68

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

13,65
13,65

tów w którym jest ono zlokalizowane oraz do obiektów
s¹siednich.
Grupa C  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a K-3, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZEC
SPEC-PEC Kartuzy i przez niego eksploatowane.
Grupa D  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ród³ach ciep³a K-4, K-5 i K-6, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach w których s¹
one zlokalizowane.
Grupa E  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ród³ach ciep³a K-7 i K-8, dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiektach w których s¹ one zlokalizowane.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.
Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/MW]

roczna

rata miesiêczna

6 012,24
6 585,36

501,02
548,78

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[ z³/MW ]
9 340,36
9 668,57
11 141,92

5,23
5,97

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

roczna

rata
miesiêczna

70,08
70,08

5,84
5,84

Stawka op³aty za ciep³o
[z³/GJ]
29,35
27,84
32,03

4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.

Symbol
grupy
odbiorców

A
C

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

roczna

rata
miesiêczna

99 301,22
77 646,31

8 275,10
6 470,53

Symbol grupy
odbiorców
B
D
E

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

29,41
25,23

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

16,65
16,65

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

roczna

rata miesiêczna

7 334,93
8 034,14

611,24
669,51

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[ z³/MW ]
11 395,24
11 795,66
13 593,14

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

6,38
7,28

Stawka op³aty za ciep³o
[z³/GJ]
35,81
33,96
39,08

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]

roczna

rata
miesiêczna

85,50
85,50

7,12
7,12
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4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy stawki op³at za przy³¹czenie do
sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie
kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pón.
zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o
przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu
postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlanomonta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.3.1.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
 niedotrzymania przez ZEC SPEC-PEC Kartuzy 
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub
niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
R. Hanasz
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Gdañsk, dnia 29 listopada 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/829-A/11/2002/III/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489; Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i
Nr 135, poz. 1144) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 31 lipca 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
DALMOR S.A.
z siedzib¹ w Gdyni
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: P-190040621
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz obrotu
ciep³em w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a, który zosta³ zawarty w stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w pkt 2  do dnia 31 lipca
2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
a) przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/344/829/U/
2/98/BK z dnia 19 padziernika 1998 r.,
b) obrotu ciep³em  Nr OCC/97/829/U/2/98/BK z dnia
19 padziernika 1998 r. w dniu 6 sierpnia 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
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sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe stawki op³at zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdniony zosta³y wspó³czynnik korekcyjny Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej
w pierwszym roku stosowania taryfy.
Na okrelenie wspó³czynnika korekcyjnego Xw mia³y
wp³yw koszty amortyzacji oraz wzrost podatku od ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych do
przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wyma-

ganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i nie wczeniej ni¿ po up³ywie okresu obowi¹zywania (do dnia
31 grudnia 2002 r.) bazowych stawek op³at zawartych
w taryfie zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 31
sierpnia 2001 r. Nr OGD-820/829-A/7/2001/II/SK, zmienion¹ decyzjami z dnia 21 padziernika 2002 r. Nr OGD820/829-A/4291/2/2001/2002/II/MS oraz z dnia 29 listopada 2002 r. Nr OGD-820/829-A/4841/2/2001/2002/II/MS.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
DALMOR
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a

TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/829-A/11/2002/III/MS
z dnia 29 listopada 2002 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
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CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144);
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053);
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845);
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym;
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego;
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem;
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt;
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie;
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektami;
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o;
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostar-
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czonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy;
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny;
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi;
 dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Przedsiêbiorstwo Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
DALMOR Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdyni, zwane
dalej PPPiH DALMOR S.A.;
 wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. Elektrociep³ownie
Wybrze¿e S.A. ul. Swojska 9, 80-867 Gdañsk, zwane
dalej EC Wybrze¿e, od których Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, zwane dalej OPEC zakupuje ciep³o, które nastêpnie przesy³a w³asnymi sieciami do PPPiH DALMOR S.A.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PPPiH DALMOR S.A. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie
udzielonych koncesji:
a) przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/344/829/U/
2/98/BK z dnia 19 padziernika 1998 r.,
b) obrotu ciep³em  Nr OCC/97/829/U/2/98/BK z dnia
19 padziernika 1998 r.
CZEÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA WIa  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
EC Wybrze¿e, dostarczane jest do obiektu przy ul. Waszyngtona 34/36 w Gdyni sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ OPEC i przez nie eksploatowan¹ oraz wêze³
cieplny, stanowi¹cy w³asnoæ PPPiH DALMOR S.A. i
przez nie eksploatowany.
GRUPA WId  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
EC Wybrze¿e, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ OPEC i przez nie eksploatowan¹ oraz sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ PPPiH DALMOR S.A. i przez nie eksploatowane.
GRUPA WG  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
EC Wybrze¿e, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ OPEC i przez nie eks-
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ploatowan¹ oraz sieci¹ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y
cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ PPPiH DALMOR S.A. i przez
nie eksploatowane.

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
4.1.Bazowe stawki op³at za us³ugi przesy³owe i handlow¹ obs³ugê odbiorców.

GRUPA ODBIORCÓW WIa

j.m
roczna

Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata
miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej
rata
miesiêczna
GRUPA ODBIORCÓW WId
roczna
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe rata
miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
rata
miesiêczna

z³/GJ
z³/pkt pom.
j.m.
z³/MW
z³/GJ
z³/pkt pom.

GRUPA ODBIORCÓW WG

j.m

roczna
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe rata
miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej
rata
miesiêczna

BRUTTO*

16 386,72

19 991,80

1 365,56

1 665,98

7,34
42,90

8,96
52,34

3,58

4,36

NETTO
22 967,79

BRUTTO*
28 020,70

1 913,98

2 335,06

z³/MW

roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej

NETTO

z³/MW
z³/GJ
z³/pkt pom.

10,64

12,98

42,90

52,34

3,58

4,36

NETTO
23 014,91

BRUTTO*
28 078,19

1 917,91

2 339,85

8,49
42,90

10,36
52,34

3,58

4,36

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
W/w odbiorcy obci¹¿ani bêd¹ dodatkowo cenami: za zamówion¹ moc ciepln¹, ciep³o i nonik ciep³a wed³ug
zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy EC Wybrze¿e oraz stawkami op³at zawartymi w zatwierdzonej przez
Prezesa URE taryfie OPEC. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych w taryfach EC Wybrze¿e i OPEC
odbiorcy bêd¹ informowani przez PPPiH DALMOR S.A. w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci kalkulowane bêd¹ na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35.
ust. 3. pkt 2. ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o
zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie do sieci jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku prze-

targu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿
koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2 W przypadkach:
 niedotrzymania przez PPPiH DALMOR S.A. standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
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CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at

1. Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at zawartych w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Cz³onek Zarz¹du
Szef
Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Marketingu i Sprzeda¿y
T. Kamiñski
Prokurent
W. Renda

1766
INFORMACJA
O DECYZJI PREZESA URZÊDU
REGULACJI ENERGETYKI
Nr OGD-820/829-A/4841/2/2001/2002/II/MS
z dnia 29 listopada 2002 r.
Do Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Gdañsku wp³yn¹³ wniosek
Przedsiêbiorstwa Po³owów, Przetwórstwa i Handlu Dalmor S.A. z siedzib¹ w Gdyni, dotycz¹cy zmiany decyzji
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia
2001 r. Nr OGD-820/829-A/7/2001/II/SK, zmienionej decyzj¹ z dnia 21 padziernika 2002 r. Nr OGD-820/829-A/
4291/2/2001/2002/II/MS w zakresie ustalonego w niej
okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr OGD-820/829-A/
7/2001/II/SK, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ Przedsiêbiorstwu Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
Dalmor S.A. z siedzib¹ w Gdyni taryfê dla ciep³a z pierwotnym terminem obowi¹zywania bazowych stawek
op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 30 wrzenia
2002 r., a nastêpnie decyzj¹ z dnia 21 padziernika 2002 r.
Nr OGD-820/829-A/4291/2/2001/2002/II/MS wyd³u¿y³
okres stosowania taryfy do dnia 30 listopada 2002 r.
Pismem znak: ZRNI-249/02 z dnia 28 listopada 2002 r.
Przedsiêbiorstwo wnios³o o zmianê ww decyzji w zwi¹zku z przed³u¿eniem terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 grudnia 2002 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki zmieni³ swoj¹ decyzjê z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr OGD-820/829-A/7/2001/II/SK, zmienion¹ nastêpnie decyzj¹ z dnia 21 padziernika 2002 r. Nr OGD820/829-A/4291/2/2001/2002/II/MS, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla
ciep³a zatwierdzonej ww decyzj¹, do dnia 31 grudnia
2002 r. Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych
stawek op³at, tym bardziej, i¿ w dniu 29 listopada 2002 r.
Prezes URE zatwierdzi³ trzeci¹ taryfê dla ciep³a. Dlatego
te¿ przed³u¿enie taryfy umo¿liwi stosowanie dotychczasowych stawek op³at oraz wprowadzenie do stosowania
trzeciej taryfy dla ciep³a, która mo¿e zacz¹æ obowi¹zy-
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waæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

1767
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr PCC/600A/423/W/OGD/2002/SK
z dnia 28 listopada 2002 r.
W dniu 28 listopada 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Zak³ad Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kartuzach, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
postanowi³ zmieniæ treæ przedmiotu i zakresu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej przez koncesjonariusza,
okrelon¹ w koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 12 listopada 1998 r. Nr PCC/630/423/U/
OT1/98/AR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 6 grudnia 1999 r. Nr
PCC/630/S/423/U/3/99, udzielono przedsiêbiorcy  Zak³ad
Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kartuzach koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na
okres do 30 listopada 2008 r. okrelaj¹c jednoczenie na
stronie drugiej koncesji przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 15 listopada 2002 r. Koncesjonariusz wniós³
o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ numeracji statystycznej i magazynowej maj¹tku Przedsiêbiorstwa od
dnia 1 stycznia 2000 r., która to zmiana spowodowa³a
zmianê numeracji róde³ ciep³a, oraz w zwi¹zku z dostosowaniem ewidencyjnym numeracji sieci cieplnych do
numeracji róde³ ich zasilaj¹cych.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 30, 32 ust. 1
pkt 3 oraz art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 12 listopada 1998 r.
Nr PCC/630/423/U/OT1/98/AR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
6 grudnia 1999 r. Nr PCC/630/S/423/U/3/99.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 28 listopada 2002 r.
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1768
INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZÊDU
REGULACJI ENERGETYKI
Nr WCC/403A/723/W/OGD/2002/BP
oraz
Nr PCC/420A/723/W/OGD/2002/BP
W dniu 7 listopada 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów, Kanalizacji i Ciep³ownictwa PEWIK Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Prabutach, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesjach na wytwarzanie oraz na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzjami z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/403/
723/U/OT1/98/WF oraz Nr PCC/420/723/U/OT1/98/WF,
udzielono przedsiêbiorcy  Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów, Kanalizacji i Ciep³ownictwa PEWIK Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Prabutach, koncesji na wytwarzanie oraz
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 30 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie Nr 1 poszczególnych decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 30 sierpnia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z modernizacj¹
sytemu ciep³owniczego w miecie Prabuty, likwidacj¹
czterech róde³ ciep³a na paliwo sta³e i zwi¹zanych z nimi
sieci ciep³owniczych. Zmodernizowane ród³o ciep³a przy
ul. Ogrodowej w Prabutach (zmiana paliwa sta³ego na
gaz ziemny i olej opa³owy) zasilaæ bêdzie jedn¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ odbiorców ze zlikwidowanych kot³owni. £¹czna liczba eksploatowanych przez PEWIK róde³ ciep³a
zmniejszy³a siê do czterech, a ca³kowita moc zainstalowana wynosi 5,68 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/403/723/U/OT1/
98/WF oraz Nr PCC/420/723/U/OT1/98/WF.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 7 listopada 2002 r.

1769
INFORMACJA
O DECYZJI PREZESA URZÊDU
REGULACJI ENERGETYKI
Nr WCC/22D/337/W/OGD/2002/JG
W dniu 6 listopada 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Chojnicach, Prezes Urzêdu Regulacji Ener-
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getyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/22/337/U/2/
98/RS, zmienion¹ decyzjami: z dnia 22 czerwca 1999 r.
Nr WCC/22A/337/U/3/99, z dnia 27 padziernika 2000 r.
Nr WCC/22B/ 337/W/3/2000/MJ oraz z dnia 16 lipca 2001 r.
Nr WCC/22C/ 337/W/3/2001/MJ.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/22/337/U/2/
98/RS, zmienion¹ decyzjami: z dnia 22 czerwca 1999 r.
Nr WCC/22A/337/U/3/99, z dnia 27 padziernika 2000 r.
Nr WCC/22B/337/W/3/2000/MJ oraz z dnia 16 lipca 2001 r.
Nr WCC/22C/337/W/3/2001/MJ udzielono przedsiêbiorcy
 Miejskiemu Zak³adowi Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Chojnicach, koncesji na wytwarzanie ciep³a
na okres do 15 wrzenia 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie
w punkcie Nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres
dzia³alnoci.
Pismem z dnia 12 wrzenia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z przekazaniem
trzech lokalnych róde³ ciep³a (o ³¹cznej mocy zainstalowanej w wysokoci 0,83 MWt) wspólnotom mieszkaniowym zarz¹dzaj¹cym obiektami, w których s¹ one zlokalizowane. Dodatkowo, ³¹czna moc zainstalowana eksploatowanych przez Koncesjonariusza róde³ uleg³a zmianie
(zmniejszeniu) z powodu trwa³ego wy³¹czenia z eksploatacji jednego kot³a wodnego na paliwo sta³e o mocy
0,407 MWt, który by³ zainstalowany w ródle ciep³a zlokalizowanym w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 36. Z analizy dokumentów wynika, i¿ decyzja o przekazaniu wspólnotom mieszkaniowym trzech lokalnych róde³ ciep³a oraz
decyzja o likwidacji kot³a w ródle ciep³a zlokalizowanym
w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 36 nie wp³ywa ujemnie
na wytwarzanie ciep³a w ilociach wynikaj¹cych z zawartych umów na dostawê ciep³a, a tak¿e na utrzymanie w³aciwych standardów wiadczenia us³ug.
Na podstawie art. 41 ust. 1, w zwi¹zku z art. 30 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/22/
337/ U/2/98/RS, zmienion¹ decyzjami: z dnia 22 czerwca
1999 r. Nr WCC/22A/337/ U/3/99, z dnia 27 padziernika
2000 r. Nr WCC/22B/337/W/3/2000/MJ oraz z dnia 16 lipca 2001 r. Nr WCC/22C/337/W/3/2001/MJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 6 listopada 2002 r.
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§2

ZARZ¥DZENIE Nr 171/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2002 r.

W wyborach uzupe³niaj¹cych w gminach, o których
mowa w § 1 wybieranych bêdzie w ka¿dym okrêgu po
jednym radnym z wyj¹tkiem Rady Gminy w Lipuszu, w
której w okrêgu wyborczym Nr 5 wybieranych bêdzie
dwóch radnych.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do niektórych rad
miast i gmin województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do nastêpuj¹cych
Rad Miast/Gmin w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego:
1. Rada Gminy Szemud w okrêgu wyborczym Nr 3,
2. Rada Miejska w Redzie w okrêgu wyborczym Nr 6,
3. Rada Gminy Stary Targ w okrêgu wyborczym Nr 4,
4. Rada Gminy w Karsinie w okrêgu wyborczym Nr 1,
5. Rada Gminy Tczew w okrêgu wyborczym Nr 6,
6. Rada Gminy Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 2,
7. Rada Gminy Somonino w okrêgu wyborczym Nr 6,
8. Rada Gminy Lipusz w okrêgu wyborczym Nr 5,
9. Rada Miasta Jastarnia w okrêgu wyborczym Nr 4,
10. Rada Gminy Kocierzyna w okrêgu wyborczym Nr 9.

§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 16 lutego 2003 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 171/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2002 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Treæ czynnoci

Termin wykonania
czynnoci wyborczej
–

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczeñ Burmistrzów/Wójtów Gmin
informacji o granicach okrêgów wyborczych i liczbie radnych wybieranych w tych

do 28 grudnia 2002 r.

okrêgach oraz o siedzibach Miejskich/Gminnych Komisji Wyborczych
–
do 2 stycznia 2003 r.
do 17 stycznia 2003 r.
do godz. 24.00

powo³anie przez Komisarza Wyborczego Miejskich/ Gminnych Komisji Wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgach wyborczych

–

zg³aszanie Miejskim/Gminnym Komisjom Wyborczym list kandydatów na radnych
wybieranych w okrêgach wyborczych

–

powo³anie przez burmistrzów, wójtów Obwodowych Komisji Wyborczych na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,

–
do 26 stycznia 2003 r.

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczeñ Burmistrzów/Wójtów Gmin
informacji o granicach i numerach obwodów g³osowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych powo³anych dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych

–
do 31 stycznia 2003 r.

rozplakatowanie obwieszczeñ Miejskich/Gminnych Komisji Wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 2 lutego 2003 r.

–

sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdach Miast/Gmin

15 lutego 2003 r.
16 lutego 2003 r.
godz. 6.00-20.00

–

przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców

–

g³osowanie

Dziennik Urzêdowy
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§3

UCHWA£A Nr XXV/261/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 19 czerwca 2002 r.

Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe
planu,
2) 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,
3) 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,
4) 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,
5) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane
rozumienie siê tymczasowe obiekty budowlane wg
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.).

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragmenty gminy Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
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) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7.
2. Grupa oznaczona numerem 8. zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1. ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
1) Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie
planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym.
2) W granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego
obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym.
Oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu ustalaj¹ przeznaczenie terenu.

Dzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
Rozdzia³ 1. Obrêb geodezyjny BOREK
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Borek:
§4
Dla terenu elementarnego 01.01.01. (dzia³ka Nr 39, o
powierzchni 7,7 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 01.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 01.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.01. uchwala siê:
1) Przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
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d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1 Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 01.01.01.

3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz z zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 01.01.02.

§5

Dla terenu elementarnego 02.01.01. (dzia³ka Nr 25, o
powierzchni 3,86 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 02.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 02.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 02.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu
(w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.

Dla terenu elementarnego 01.01.02. (dzia³ka Nr 78, o powierzchni 9,51 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 01.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 01.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.02. uchwala siê:
1) Przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.

Rozdzia³ 2. Obrêb geodezyjny BUKOWA GÓRA
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Bukowa
Góra:
§6
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2.3.Zakaz zalesiania, zakrzewiania oraz wprowadzania ogrodzeñ pasa szerokoci minimum 8 m
wzd³u¿ cieków wodnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz z zabudowy zwi¹zanej z
gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 02.01.01.
§7
Dla terenu elementarnego 02.01.02. (dzia³ka Nr 28, o
powierzchni 4,87 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 02.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 02.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 02.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
2.3.Zakaz zalesiania, zakrzewiania oraz wprowadzania ogrodzeñ pasa szerokoci minimum 8 m
wzd³u¿ cieków wodnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:

3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 02.01.02.
§8
Dla terenu elementarnego 02.01.03. (dzia³ka Nr 98, o
powierzchni 31,01 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 02.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 02.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 02.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie.
1.2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2. dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Na pozosta³ym
obszarze terenu opracowania ustala siê zakaz
lokalizowania zabudowy.
1.3.Pozosta³¹ czêæ terenu elementarnego przeznacza siê na cele gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze
1.4.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody 
2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu
(w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.

Poz. 1771

 4229 

3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki form kszta³towania zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy w rozumieniu planu  8,5 m,
b) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym kacie nachylenia po³aci dachu 51 stopni;
ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
3.2.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz
zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych
w bezporednim s¹siedztwie obszaru opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych je¿eli ich
iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.3.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe.
7.4.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.5.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.6.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
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3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 02.01.03.
§9
Dla terenu elementarnego 02.01.04. (dzia³ka Nr 84/2, o
powierzchni 16,99 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1.
Uchwala siê rysunek Nr 02.01.04., bêd¹cy integraln¹ czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 02.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 02.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu
(w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
2.3.Zakaz zalesiania, zakrzewiania oraz wprowadzania ogrodzeñ pasa szerokoci minimum 8 m
wzd³u¿ cieków wodnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 02.01.04.
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Rozdzia³ 3. Obrêb geodezyjny KISTOWO
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Kistowo:
§ 10
Dla terenu elementarnego 03.01.01. (dzia³ka Nr 183,
o powierzchni 7,95 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 03.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 03.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 03.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyzna-

czania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych
w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia
wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 03.01.01.
§ 11
Dla terenu elementarnego 03.01.02. (dzia³ka Nr 193, o
powierzchni 11,12 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 03.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 03.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 03.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
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7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia
obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 03.01.02.
Rozdzia³ 4. Obrêb geodezyjny MCISZEWICE
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Mciszewice:
§ 12
Dla terenu elementarnego 05.01.01. (dzia³ka Nr 765, o
powierzchni 3,69 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 05.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 05.01.01.
§ 13
Dla terenu elementarnego 05.01.02. (dzia³ka Nr 839, o
powierzchni 3,23 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 05.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
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5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994
r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków
krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 05.01.02.
§ 14
Dla terenu elementarnego 05.01.03. (dzia³ka Nr 841, o
powierzchni 5,05 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 05.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny oznaczony na rysunku
planu jako 05.01.03 przeznacza siê na cele gospodarki lenej.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:

4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 05.01.03.
§ 15
Dla terenu elementarnego 05.01.04. (dzia³ka Nr 905/5,
o powierzchni 6,32 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.04., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 05.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
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6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 05.01.04.
§ 16
Dla terenu elementarnego 05.01.05. (dzia³ka Nr 915/1,
o powierzchni 22,47 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.05., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 05.01.05. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.05. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
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7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 05.01.05.
§ 17
Dla terenu elementarnego 05.01.06. (dzia³ka Nr 921, o
powierzchni 21,03 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.06., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 05.01.06. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.06. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1. Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 05.01.06.
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Rozdzia³ 5. Obrêb geodezyjny PODJAZY
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Podjazy:
§ 18
Dla terenu elementarnego 06.01.01. (dzia³ki Nr 520, 521,
522, 523, o powierzchni ³¹cznie 2,37 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 06.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 06.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1. Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyzna-

czania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych
w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia
wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 06.01.01.
§ 19
Dla terenu elementarnego 06.01.02. (dzia³ka Nr 581, o powierzchni 7,32 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 06.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 02.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
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7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 06.01.02.
Rozdzia³ 6. Obrêb geodezyjny SUCHA
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Sucha:
§ 20
Dla terenu elementarnego 07.01.01. (dzia³ka Nr 82,
o powierzchni 25,57 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 07.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 07.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 07.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
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3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994
r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków
krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 07.01.01.
§ 21
Dla terenu elementarnego 07.01.02. (dzia³ka Nr 87,
o powierzchni 18,12 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 07.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 07.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 07.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
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b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 07.01.02.
§ 22
Dla terenu elementarnego 07.01.03. (dzia³ka Nr 147, o
powierzchni 3,06 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 07.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarne-
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go 07.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 07.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
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3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 07.01.03.
Rozdzia³ 7. Obrêb geodezyjny SULÊCZYNO
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Sulêczyno:
§ 23
Dla terenu elementarnego 08.01.01. (dzia³ka Nr 387, o
powierzchni 1,57 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 08.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 08.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 08.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny oznaczony na rysunku
planu jako 08.01.01. przeznacza siê pod gospodarkê len¹.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1 Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 08.01.01.
§ 24
Dla terenu elementarnego 08.01.02. (dzia³ka Nr 391,
o powierzchni 2,93 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 08.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarne-
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go 08.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 08.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny oznaczony na rysunku
planu jako 08.01.02. przeznacza siê pod gospodarkê len¹.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 08.01.02.
§ 25
Dla terenu elementarnego 08.01.03. (dzia³ka Nr 403/10,
o powierzchni 9,76 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 08.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 08.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 08.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
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d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
2.3.Zakaz zalesiania, zakrzewiania oraz wprowadzania ogrodzeñ pasa szerokoci minimum 8 m
wzd³u¿ cieków wodnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 08.01.03.
§ 26
Dla terenu elementarnego 08.01.04. (dzia³ka Nr 410,
o powierzchni 23,29 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 08.01.04., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarne-
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go 08.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 08.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny oznaczony na rysunku
planu jako 08.01.04 przeznacza siê na cele gospodarki lenej.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody 
2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 08.01.04.
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Rozdzia³ 8. Obrêb geodezyjny WÊSIORY

Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Wêsiory:
§ 27
Dla terenu elementarnego 09.01.01. (dzia³ka Nr 77/5, o
powierzchni 39,60 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 09.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 09.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 09.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2. Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
2.3.Zakaz zalesiania, zakrzewiania oraz wprowadzania ogrodzeñ pasa szerokoci minimum 8 m
wzd³u¿ cieków wodnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 09.01.01.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 28

Dla terenu elementarnego 09.01.02. (dzia³ka Nr 299,
o powierzchni 2,33 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 09.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 09.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 09.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny oznaczony na rysunku
planu jako 09.01.02 przeznacza siê na cele gospodarki lenej
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 09.01.02.
§ 29
Dla terenu elementarnego 09.01.03. (dzia³ka Nr 322,
o powierzchni 6,16 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 09.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 09.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 09.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
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1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 09.01.03.

d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 09.01.04.

§ 30

Dla terenu elementarnego 11.01.01. (dzia³ka Nr 48,
o powierzchni 15,25 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 11.01.01., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 11.01.01. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.01. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.

Dla terenu elementarnego 09.01.04. (dzia³ka Nr 444, o
powierzchni 14,99 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 09.01.04., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 09.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 09.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha
niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;

Rozdzia³ 9. Obrêb geodezyjny ¯AKOWO
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym ¯akowo:
§ 31
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2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 11.01.01.
§ 32
Dla terenu elementarnego 11.01.02. (dzia³ka Nr 96,
o powierzchni 1,44 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 11.01.02., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 11.01.02. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.02. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:

Dziennik Urzêdowy
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1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 11.01.02.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1771, 1772

 4242 

§ 33
Dla terenu elementarnego 11.01.03. (dzia³ka Nr 124,
o powierzchni 6,67 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 11.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno, dla terenu elementarnego 11.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenia terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie. Pozosta³¹ czêæ
terenu elementarnego przeznacza siê na cele
gospodarki lenej lub u¿ytkowanie rolnicze.
1.2.Za zgodne z planem ustala siê zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Wyklucza siê podzia³ terenu elementarnego na
dzia³ki budowlane.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg wewnêtrznych lub publicznych biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru
opracowania.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Dla prawid³owego funkcjonowania terenu elementarnego nie s¹ wymagane urz¹dzenia in¿ynieryjne.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,

b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie
wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla terenu
elementarnego 11.01.03.
Dzia³ 3. Przepisy koñcowe
§ 34
Na obszarze objêtym niniejszym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91
Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19 poz. 137 z 1991 r.
§ 35
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu, o którym mowa w § 5 zmian wprowadzonych
do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 36
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 35 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

1772
UCHWA£A Nr XXVI/270/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragmenty obrêbu geodezyjnego Mciszewice w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14

 4243 

Poz. 1772

poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
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) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7,
2. Grupa oznaczona numerem 8 zawiera informacjê
o obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
1) Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie
planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym,
2) w granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego
obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym,
3) oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu
ustalaj¹ przeznaczenie terenu.
§3
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) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki),
pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do
powierzchni tej zalicza siê równie¿ powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,

Dziennik Urzêdowy
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3) teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu,
4) 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,
5) 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),
6) 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,
7) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane rozumienie
siê tymczasowe obiekty budowlane wg ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pón. zm.).
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Mciszewice:
§4
Dla terenu elementarnego 05.01.07. (dzia³ki Nr 348/23,
348/24, 348/25, 348/26, 1029, 1030, o powierzchni ³¹cznie 0,5785 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.07., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 05.01.07. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.07. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. MM
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz zabudowê handlowo-us³ugow¹
i rzemielnicz¹.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi relacji Mciszewice  Skoczkowo, przebiegaj¹cej w dniu
uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 338, do szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
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2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na:
a) 50% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN;
b) 30% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. MM.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 9 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi relacji
Mciszewice-Skoczkowo, przebiegaj¹cej w dniu
uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 338.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6 metrów od granicy dzia³ki.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 350 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Zakaz wydzielania nowych dzia³ek budowlanych,
dróg i dojazdów.
zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie). Dla obiektów innych funkcji ni¿ mieszkaniowa obowi¹zuje zapewnienie jednego miejsca postojowego na 40 m2
powierzchni u¿ytkowej obiektu.
zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.

7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest w obrêbie zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji Mciszewice-Skoczkowo, przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 338, jest drog¹
gminn¹.
3. Dla terenu elementarnego 05.01.07. ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
MN, 1.2. MM;
b) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3.
KD.
§5
Dla terenu elementarnego 05.01.08. (dzia³ki Nr 417,
o powierzchni 0,81 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.08., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 05.01.08. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.08. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹.
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1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD przeznacza siê na poszerzenie drogi relacji Mciszewice  Skoczkowo, przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 403, do szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. wyklucza siê lokalizacjê zabudowy.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Obowi¹zuje zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ
ródpolnych, przydro¿nych i przywodnych.
2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 15
metrów od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi relacji Mciszewice-Skoczkowo, przebiegaj¹cej po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 403.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalna liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 10 metrów od zachodniej i pó³nocnej granicy
wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu)
1.1. MN.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
3.5.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 3.5.
obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków.
zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 500 m2.
zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki bezporednio z poszerzonej drogi relacji Mciszewice  Skoczkowo, przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 403.
zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
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sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe
pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i
w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3
na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych
urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób
okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia
odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja
odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i
wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji Mciszewice  Skoczkowo, przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po dzia³ce
oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 403, jest
drog¹ gminn¹.
3. Dla terenu elementarnego 05.01.08. ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.1. MN,
b) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2. KD, 1.3.
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§6
Dla terenu elementarnego 05.01.09. (czêæ dzia³ki
Nr 851, o powierzchni 0,4091 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.09., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 05.01.09. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.09. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 849, do 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD
przeznacza siê na drogê dojazdow¹, o szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych, do zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) zlokalizowanej w dniu uchwalenia planu na dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 851.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 15 metrów od granicy z dzia³k¹ oznaczon¹
w dniu uchwalenia planu w ewidencji gruntów Nr 854;
b) 15 metrów od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 849;
c) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 200 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
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4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych na dzia³ce (po
jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki bezporednio z poszerzonej drogi przebiegaj¹cej w
dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów Nr 849
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami
i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3
na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych
urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób
okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia
odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja
odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu
po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr
849 jest drog¹ gminn¹.
3. Dla terenu elementarnego 05.01.09. ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.1. MN, 1.3. KD;
b) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2. KD.
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§7

Dla terenu elementarnego 05.01.10. (dzia³ka Nr 321,
o powierzchni 0,49 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.10., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 05.01.10. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.10. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. ZP
przeznacza siê pod zieleñ parkow¹. Dopuszcza
siê lokalizacje urz¹dzeñ zwi¹zanych ze sportem
i rekreacj¹.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 322 i na plac do
zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ
8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5
x 12,5 m.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.3.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2. ZP. obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków,
utwardzania powierzchni gruntu oraz wprowadzania ogrodzeñ i innych obiektów mog¹cych
stanowiæ barierê migracji organizmów ¿ywych.
2.4.Obowi¹zuje zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i przywodnych.
2.5.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków oznaczona na rysunku planu w odleg³oci:
a) 15 metrów od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia pla-
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nu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów
Nr 322,
b) 10 metrów od granicy lasu;
c) 5 metrów od brzegów rowów melioracyjnych i
cieków wodnych,
d) 5 metrów od granicy wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) 1.2. ZP.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) Zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
6.2. Zakaz bezporednich zjazdów na dzia³ki budowlane z
drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 322. Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki bezporednio z dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³ wody
i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorni-
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ków s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu
po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr
322 jest drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego
terenu elementarnego 05.01.10.
§8
Dla terenu elementarnego 05.01.11. (dzia³ka Nr 528,
o powierzchni 11,75 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek Nr 05.01.11., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 05.01.11. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 05.01.11. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. MR
pozostaje w dotychczasowym u¿ytkowaniu jako
teren zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu chwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 533 do szerokoci 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych i na organizacje skrzy¿owañ.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu chwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 531 do szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych i na organizacje skrzy¿owañ.
1.5.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. KD
przeznacza siê dla drogi dojazdowej o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych, urz¹dzonej jako jednojezdniowa dwupasowa i na organizacje skrzy¿owañ.
1.6.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi oznaczonej
na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.5. KD i na place do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m
w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x
12,5 m.
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1.7.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.7. KX przeznacza siê dla dojazdu z przebiegaj¹cej w dniu
chwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 531 i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g
pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 15 x 15 m.
1.8.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.8. KX przeznacza siê dla dojazdu z przebiegaj¹cej w dniu
chwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 533 i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g
pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 15 x 15 m.
1.9.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.9. KX przeznacza siê dla dojazdu z przebiegaj¹cej w dniu
chwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 533 i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g
pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x 12,5 m.
1.10.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.10. RP pozostaje w dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym.
1.11.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.11. TW
przeznacza siê na ujêcia wody wspólne dla ca³ego
zespo³u zabudowy.
1.12.Wyklucza siê, z zastrze¿eniem ustalenia 1.2., lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych przeznaczonych pod jednorodzinn¹ zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹
minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.3.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 2.3.
obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków, utwardzania powierzchni gruntu oraz wprowadzania ogrodzeñ i innych obiektów mog¹cych stanowiæ barierê migracji organizmów ¿ywych.
2.4.Obowi¹zuje zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ
ródpolnych i przywodnych. Ustalenie nie obowi¹zuje w przypadku, gdy pojedyncze drzewa lub krzewy uniemo¿liwiaj¹ przeprowadzenie dróg lub dojazdów.
2.5.Obowi¹zuje wprowadzanie zadrzewieñ przydro¿nych wzd³u¿ dróg oznaczonych na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD, 1.4. KD, 1.5. KD.
2.6.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
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3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej poszerzonych
dróg oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD i
1.4. KD;
b) 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. KD;
c) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdów
oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KX, 1.7.
KX.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków oznaczona na rysunku planu w odleg³oci:
a) 5 metrów od linii energetycznej 15 kV przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu przez teren elementarny;
b) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KX.
3.3.Na terenach przeznaczonych pod jednorodzinn¹ zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹ obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej i letniskowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
Ustalenie nie dotyczy zabudowy zagrodowej.
3.5.Na dzia³kach oznaczonych na rysunku planu jako
zamkniêcie kompozycyjne obowi¹zuje lokalizacja
zabudowy o indywidualnej formie stanowi¹cej
ograniczenie widokowe przestrzeni dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KX.
zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
6.2.Dla dzia³ek budowlanych przylegaj¹cych do dojazdów oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KX, 1.7.
KX, 1.8. KX, 1.9. KX obowi¹zuje wjazd na te dzia³ki
bezporednio z dojazdów do których przylegaj¹.
zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej ze
wspólnych róde³ wody zlokalizowanych na tere-
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nach oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.11. TW.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3
na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ
do oczyszczania cieków w sposób okrelony w
odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia
odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja
odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu
po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr
533 jest drog¹ gminn¹.
8.2.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu
po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr
531 jest drog¹ gminn¹.
8.3.Przez teren elementarny w dniu uchwalenia planu przebiega linia energetyczna 15 kV wymagaj¹ca zachowania normatywnych odleg³oci przy
lokalizacji zabudowy.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
ML, 1.5. KD, 1.6. KX, 1.7. KX, 1.8. KX, 1.9. KX, 1.11.
TW;
b) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.
MR, 1.3. KD, 1.4. KD, 1.10.
Dzia³ 3. Przepisy koñcowe
§9
Na obszarze objêtym niniejszym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91
Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19 poz. 137 z 1991 r.
§ 10
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
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og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 10 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

1773
UCHWA£A Nr 639/XLVI/02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558) oraz art. 54b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, zm.:
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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 108/XI/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 1999 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co nastêpuje:

Rys. 2 Gospodarka,
Rys. 3 Ludnoæ i sieæ osadnicza,
Rys. 4 Infrastruktura transportu,
Rys. 5 Infrastruktura techniczna,
Rys. 6 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego  synteza,
Rys. 7 Kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
Na podstawie art. 54b ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, celem og³oszenia
ich w w ojewódzkim dzienniku urzêdowym Sejmik Województwa Pomorskiego powierza Marsza³kowi Województwa przekazanie uchwa³y wraz z wykazami zadañ rz¹dowych i samorz¹dowych województwa Wojewodzie.
§3
1. Sejmik powierza Zarz¹dowi koordynowanie prac nad
wdro¿eniem planu. W tym celu Zarz¹d udostêpni go
w szczególnoci w formie publikacji ksi¹¿kowej i w Internecie:
1) jednostkom lokalnego samorz¹du terytorialnego
z obszaru województwa,
2) samorz¹dom gospodarczym i zawodowym,
3) organom administracji rz¹dowej,
4) organom samorz¹du województw s¹siednich,
5) organizacjom pozarz¹dowym,
6) szko³om wy¿szym i jednostkom naukowo-badawczym,
7) organizacjom miêdzynarodowym, zw³aszcza zainteresowanym wspó³prac¹ ba³tyck¹, dla podjêcia
wspólnych dzia³añ dla realizacji planu.
2. Ponadto Zarz¹d opracuje skrót planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego w celu
przekazania go do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Województwa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
1. Uchwala siê plan zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, na który sk³adaj¹ siê:
1) czêæ tekstowa (1 tom) z rysunkami,
2) czêæ graficzna (7 rysunków) w skali 1 : 200 000:
Rys. 1 Walory oraz zasoby rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
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Wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
J. Lisiecki

*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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