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noci, 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 wymienionych 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
82  drogi i ulice zbiorcze
85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wê z³y integracyjne
itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH  w obrêbie dróg 81,
82.

UCHWA£A Nr III/30/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko  rejon ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, 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
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujecisko  rejon ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od pó³nocy  ulic¹ Warszawsk¹,
2) od wschodu  przebiegiem gazoci¹gu redniego cinienia,
3) od po³udnia  po³udniow¹ granic¹ rezerwy terenowej (wraz z terenami zieleni izolacyjnej wzd³u¿ ulicy)
pod projektowan¹ ulicê Pó³nocn¹.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 14 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 014) 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 ³¹cz-

§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.
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
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Uwagi
Strefa nieograniczonego
parkowania

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

1

2

3

4

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

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

1.
2.
3.
4.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty

5
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5.
6.
7.

Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej do
2
2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne

1 pokój

1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

2

1000 m pow.
sprzeda¿owej

MIN 25

2

8.

Targowiska, hale targowe

9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry

15.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

18.

Szko³y rednie

19.
20.
21.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne
Przedszkola, wietlice
Szpitale, kliniki

1000 m pow.
ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania
10 studentów
1 oddzia³
10 ³ó¿ek

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

1000 m
pow. sk³adowej

23.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

24.

Rzemios³o us³ugowe

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 20 +0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 3
MIN 6

2

100 zatrudn.
2
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 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,06 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej
ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa, obiekty
handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  min. 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej), dla ma³ych
domów mieszkalnych min. 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min. 350 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16 m,

7.
8.
9.

10.
11.

MIN 4,5

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

MIN 20
MIN 3

4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Warszawskiej (poza planem),
ul. Piotrkowskiej 009-81, dopuszcza siê ograniczone dojazdy z ulicy zbiorczej 008-82 w przypadku
braku mo¿liwoci dojazdu z ulic Warszawskiej (poza
planem) i 009- 81 pod warunkiem, ¿e wjazdy bramowe bêd¹ oddalone od siebie na odleg³oæ minimum 45m,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
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
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15.
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1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym
20% pod zadrzewienia, maksymalne zachowanie
istniej¹cego drzewostanu,
2) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje nasadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ granicy posesji z
ulic¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
gazoci¹g redniego cinienia
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) obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia
min. 30° maks. 50°,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
c) do gazoci¹gu nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny na ca³ej jego d³ugoci.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 002 2. POWIERZCHNIA 2,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  min. 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej); dla ma³ych
domów mieszkalnych min. 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min. 350 m2, dla zabudowy szeregowej
min. 250 m2 szerokoæ frontu min. 7,20 m,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 45%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
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8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul.Warszawskiej (poza planem), ul.
Piotrkowskiej 009-81, z ulicy 008-82 dopuszcza siê
zjazd na prawy skrêt na styku dzia³ek nr 74 i 66
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym
20% pod zadrzewienia,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
3) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje nasadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ granicy posesji z
ulic¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy gazoci¹g
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia
min. 30° maks. 50°,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) do gazoci¹gu nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny na ca³ej d³ugoci.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Ogrody zoologiczne, miejsca pokazu zwierz¹t, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  min. 800 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej),
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd spoza granicy planu (ul. Warszawska),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
minimum 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. 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: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 2,80 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,9,
2) zasady podzia³u  min. 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej); dla
ma³ych domów mieszkalnych min. 800 m2, dla zabudowy bliniaczej min. 350 m2, dla zab. szer. min.
250 m2 szer. frontu min. 7,20 m,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalna dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy zbiorczej 008-82 ograniczony
do dwóch wjazdów, pod warunkiem zachowania
minimalnej odleg³oci 150 m, lub jednego skrzy¿owania skanalizowanego o pe³nych relacjach jak
na rysunku planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym
20% pod zadrzewienia,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
3) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿ ulicy zbiorczej 008-82.
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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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. 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: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
adaptacja istniej¹cego zespo³u gara¿y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy Ostro³êckiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
zachowanie istniej¹cej powierzchni biologicznie czynnej
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
gazoci¹g redniego cinienia, sieæ ciep³ownicza
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej i zespo³u gara¿y,
b) ograniczenie funkcji mieszkaniowej do istniej¹cej zabudowy,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny na ca³ej
d³ugoci do gazoci¹gu i sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,9,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Adaptacja istniej¹cych miejsc postojowych przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym poza granic¹
planu
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd spoza granic planu (ul. Piotrkowska),
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2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
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 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym
co najmniej 20% pod zadrzewienia,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, pielêgnacja m³odych nasadzeñ drzew,
3) zachowanie zieleni zabezpieczaj¹cej skarpê w obszarze oznaczonym na rysunku planu,
4) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿ ulicy zbiorczej 008-62,
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
gazoci¹g redniego cinienia, istniej¹ca stacja redukcyjno pomiarowa gazu II-go stopnia, sieæ ciep³ownicza, wodoci¹g
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) adaptacja urz¹dzonej zieleni osiedlowej z urz¹dzeniami sportowymi (boiska, korty) i rekreacyjnymi,
b) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej,
c) do stacji redukcyjno-pomiarowej gazu zapewniæ s³u¿ebnoæ dojazdu istniej¹cym wewn¹trzosiedlowym ci¹giem pieszo-jezdnym,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) postulowane urz¹dzenie punktu widokowego na
Górze Armatniej w rejonie skrzy¿owania ulicy
zbiorczej 008-82 i Unruga  jak na rys. planu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
c) nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny na ca³ej
d³ugoci do gazoci¹gu i sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,9,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
adaptacja istniej¹cych miejsc postojowych przy
ul. Ostro³êckiej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Ostro³êckiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
zagospodarowanie zieleni ³¹cznie z terenem przylegaj¹cym
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
gazoci¹g redniego cinienia, magistrala wodoci¹gowa, sieæ ciep³ownicza, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) adaptacja zieleni osiedlowej z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ i ulic¹ osiedlow¹ (ul. Ostro³êcka),
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b) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) do gazoci¹gu i sieci ciep³owniczej nale¿y zapewniæ
dostêp technologiczny na ca³ej d³ugoci,
c) od magistrali wodoci¹gowej odsun¹æ liniê zabudowy o 5m od brzegu rury.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
DLA ULIC i DRÓG
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 6,95 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z 2/2.
Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m,
trasa tramwajowa, trasa rowerowa zbiorcza, chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 50 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
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
3) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy zapewniæ miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Gazoci¹g redniego cinienia, kolektor sanitarny Morena w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Jab³oniow¹
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
do czasu realizacji ulicy dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów budowlanych nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) torowisko tramwajowe w pasie dziel¹cym o szerokoci min. 15,8 m,
c) w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Jab³oniow¹ fragment pêtli tramwajowej,
d) skrzy¿owanie z ulic¹ Piotrkowsk¹ jednopoziomowe o wszystkich relacjach skrêtnych,
e) nale¿y docelowo przenieæ istniej¹c¹ pêtlê autobusow¹ (o charakterze tymczasowym) przy
ulicy Piotrkowskiej.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) cie¿ka (droga) rowerowa dwustronna dwukierunkowa odseparowana od jezdni pasem zieleni o szerokoci min. 3,5 m,
b) skrzy¿owania z ulicami Unruga i Jab³oniow¹ o geometrii skrzy¿owania z wysp¹ centraln¹, miêdzy nimi
skrzy¿owanie skanalizowane o pe³nych relacjach
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
DLA ULIC i DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Piotrkowska  ULICA LOKALNA L1/2
jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa
ruchu 3,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
24,0 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
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) wskazane wprowadzenie szpaleru drzew po zachodniej stronie ulicy.
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 1811
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
DLA ULIC i DRÓG
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Piotrkowska ULICA LOKALNA L1/2
jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa
ruchu 3,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
24,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) powierzchnie o nie utwardzonej nawierzchni nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹.
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 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 85
Teren obs³ugi komunikacji  parking
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zachowanie istniej¹cej iloci miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy Piotrkowskiej 010-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. 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: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 85
Teren obs³ugi komunikacji  parking
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zachowanie istniej¹cej iloci miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy Piotrkowskiej 010-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
gazoci¹g redniego cinienia, sieæ ciep³ownicza.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. 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: nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny na ca³ej d³ugoci do gazoci¹gu i sieci
ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
Preferowane us³ugi gastronomii
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, szeregowa, bliniacza, ma³e
domy mieszkalne, parkingi i gara¿owiska kubaturowe,
ma³e hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
zachowanie i udostêpnienie istniej¹cego przejcia pieszego przez zwarty obszar zieleni do terenów rekreacyjnych osiedla Szadó³ki
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  jeden wjazd na prawy skrêt z ulicy 008-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) zachowanie istniej¹cego drzewostanu tworz¹cego
zwarty obszar zieleni w po³udniowej czêci strefy
oraz szpalerów zieleni wysokiej wzd³u¿ granic dzia³ki.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony na styku z ulic¹ zbiorcz¹ 008-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. 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: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1811 
UJECISKO  rejon ulicy Warszawskiej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,9,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
adaptacja istniej¹cych miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Piotrkowskiej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
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
zachowanie istniej¹cej zieleni
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
gazoci¹g redniego cinienia, magistrala wodoci¹gowa, sieæ ciep³ownicza, kanalizacja sanitarna,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: zachowanie istniej¹cego
dojazdu i zieleni osiedlowej z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) do gazoci¹gu i sieci ciep³owniczej nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny na ca³ej d³ugoci
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko  rejon ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku, w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta 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:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia 1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/
181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 1988 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21 z dnia 12 wrzenia 1989 r.
poz. 150).
§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

111
UCHWA£A Nr II/5/2002
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art.
40 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 marca o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984) Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Stara Kiszewa stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Stara Kiszewa:
1. Nr XXXIX /312 /98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Stara Kiszewa.
2. Nr VIII/75/ 99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmian
w Statucie Gminy Stara Kiszewa.
3. Nr IX/80/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Kiszewa.
4. Nr XXVII/301/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Stara Kiszewa.
§3
Uchwa³ê og³asza siê poprzez og³oszenie jej treci w
Dzienniku urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 29, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/5/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STATUT GMINY STARA KISZEWA
Rozdzia³ I
Postanowienie ogólne
§1
1. Gmina Stara Kiszewa jest wspólnot¹ samorz¹dow¹
osób zamieszkuj¹cych na jej terenie.
2. Siedzib¹ w³adz jest wie Stara Kiszewa.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 213,1
km2. Granice gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do niniejszego statutu.
4. Herbem gminy jest wizerunek dwóch k³osów o 20 ziarnach symbolizuj¹cych rolnicze wsie so³eckie, szcz¹tki
krat z ceglanym murem stanowi¹cym tradycje historycznej zabudowy, niebieska rzeczka po rodku na ¿ó³tym tle  elementy przeniesione z herbów starostów
Kiszewskich  Skórzewskich. Wzór herbu stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
§2
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§3
Pieczêci¹ urzêdow¹ gminy jest pieczêæ okr¹g³a z god³em Pañstwa z napisem na obwodzie Urz¹d Gminy Stara Kiszewa.
§4
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa:
 o gminie  nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium gminy Stara Kiszewa,
 Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Rada Gminy Stara
Kiszewa,
 Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
 Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Stara Kiszewa,
 Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójt Gminy Stara
Kiszewa,
 o ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Rozdzia³ II
Jednostki pomocnicze gminy
 zasady tworzenia i finansowania
§5
Jednostki pomocnicze tworzone s¹ na podstawie
uchwa³y Rady Gminy podjêtej:
1. Z inicjatywy Rady i jej organów po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami, które odbywaj¹ siê, w nastêpuj¹cych formach:
 zebrañ wiejskich,
 przyjmowania zg³oszeñ, uwag, wniosków i opinii
projektu uchwa³y,
2. Z inicjatywy 10% mieszkañców, uprawnionych do g³osowania.

§6
1. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzglêdnia siê przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
2. Granice so³ectw, organizacjê, zakres i zasady ich dzia³ania okrelaj¹ odrêbne statuty.
3. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego, któr¹
so³ectwo zarz¹dza, korzysta z niej oraz rozporz¹dza
pochodz¹cymi z niej okrelonymi dochodami w zakresie i na zasadach szczegó³owo okrelonych w statucie
so³ectwa.
§7
1. Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ nastêpuj¹ce
so³ectwa:
 so³ectwo Bartoszylas,
 so³ectwo Chwarzno,
 so³ectwo Chwarzenko,
 so³ectwo Czerniki,
 so³ectwo Foshuta,
 so³ectwo Górne Maliki,
 so³ectwo Góra,
 so³ectwo Konarzyny,
 so³ectwo Kobyle,
 so³ectwo Lipy,
 so³ectwo Nowy Bukowiec,
 so³ectwo Nowe Polaszki,
 so³ectwo Olpuch,
 so³ectwo Pa³ubin,
 so³ectwo Stara Kiszewa,
 so³ectwo Stare Polaszki,
 so³ectwo Stary Bukowiec,
 so³ectwo Wygonin,
 so³ectwo Wilcze B³ota,
 so³ectwo Zamek Kiszewski.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów jednostek pomocniczych, o których mowa w punkcie 1 sprawuje Rada
Gminy przy pomocy Wójta.
§8
1. Rada w oparciu o posiadane mo¿liwoci finansuje, realizuje zadania so³ectwa.
2. Rada upowa¿nia so³ectwa do prowadzenia gospodarki finansowej, w oparciu o rodki finansowe wyodrêbnione w bud¿ecie gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w
tym zakresie przepisami.
§9
1. So³tysi uczestnicz¹ w sesjach rady z g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
2. Rada mo¿e ustanowiæ, w drodze odrêbnej uchwa³y,
zasady, na jakich przys³ugiwa³y bêd¹ so³tysom diety
oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
Rozdzia³ III
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§ 10
Zakres dzia³ania obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawami na
rzecz innych podmiotów.
§ 11
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿o-
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ne ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum okrela odrêbna ustawa.

§ 12

§ 18

Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunków do
pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.

1. Organami gminy s¹ Rada Gminy oraz Wójt Gminy.
2. Organy gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 19

§ 13
1. Gmina w celu zaspokajania zbiorczych potrzeb jej
mieszkañców realizuje zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji wynikaj¹ce z ustaw szczegó³owych oraz zadania przyjête od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia.
2. Zadania zlecone oraz przyjête w drodze porozumienia
s¹ wykonywane przez gminê po zapewnieniu rodków
na ich realizacjê przez administracjê rz¹dow¹.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy nowych zadañ
w³asnych, wymaga zapewnienia rodków finansowych
na ich realizacjê w postaci zwiêkszenia rodków w³asnych gminy lub subwencji.
§ 14
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik Nr 3 do statutu.
§ 15
1. Rada uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej
posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela m.in. nazwê,
zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w
maj¹tek trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych
rozporz¹dzenia tym maj¹tkiem.
3. Zatrudnienie i zwolnienie kierowników jednostek, o
których mowa w ust. 1 nale¿y do Wójta Gminy.
§ 16
1. Realizacja zadañ publicznych przekraczaj¹cych mo¿liwoci gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania miêdzygminnego.
2. W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu do zwi¹zku miêdzygminnego b¹d do stowarzyszenia.
3. Gmina informuje Wojewodê o zamiarze przyst¹pienia
do zwi¹zku.
4. Gmina mo¿e zawrzeæ porozumienie miêdzygminne z
inn¹ gmin¹ w celu powierzenia jednej z nich okrelonych przez nie zadañ publicznych.
5. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ o
charakterze u¿ytecznoci publicznej.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna
oraz tryb pracy organów gminy
§ 17
1. W³adza w gminie nale¿y do mieszkañców, którzy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio w g³osowaniu
powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za
porednictwem organów gminy.

1. Uchwa³y Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym przez podniesienie rêki, w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady, chyba ¿e
ustawa stanowi inaczej.
2. W przypadku przewidzianym ustaw¹, przeprowadza siê
g³osowanie tajne.
§ 20
1. Rada Gminy, zwana tutaj Rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontroluj¹cym gminy z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.
2. Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy.
§ 21
1. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych.
§ 22
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy powstaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
 uchwalanie statutu gminy oraz statutu so³ectwa,
 powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Gminy na wniosek Wójta Gminy,
 uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytu³u,
 uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 uchwalanie programów gospodarczych,
 ustalanie zakresu dzia³ania so³ectw, zasad przekazywania im sk³adników mienia do wykorzystania, oraz
zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
 podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
 podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
 okrelania zasad nabycia, zdobycia i obci¹¿ania
nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o
ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej (do
czasu okrelenia tych zasad, Wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady
Gminy),
 emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich nabywania, zbywania i wykupu przez Wójta,
 zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
 ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez
Wójta w roku bud¿etowym,
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 zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ przez Radê Gminy,
 tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
 okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta,
 tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
 ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczki i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym,
 okrelenie wysokoci sumy, do której Wójt Gminy mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania,
 podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w
art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
 podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
 podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
 podejmowanie uchwa³ w sprawie herbu gminy, nazw
ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
 podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
§ 23
1. Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczaæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
3. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w trybie okrelonym w ust. 1.
4. 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.
5. Niepodjêcie uchwa³y o której mowa w ust. 4, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê Gminy z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ
podjêta uchwa³a.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady, a w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 zapewnia sprawny przebieg informacji wewn¹trz
Rady,

 koordynuje pracê Komisji Rady, w szczególnoci w
zakresie zadañ kontrolnych Komisji,
 reprezentuje Radê na zewn¹trz.
§ 25
1. Rada obraduje na sesjach zwo³anych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej ni¿ raz na
kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza
siê porz¹dek obrad.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników do Rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Rady Gminy, z zastrze¿eniem ust. 5.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje komisarz w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych
wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku
wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady Gminy.
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w
sprawie odwo³ania Rady Gminy, pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do
pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
6. Pierwsz¹ sesjê Rady Gminy, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji.
7. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego
skùadu Rady Gminy, Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi
okrelone w ust. 1 w zdaniu drugim.
8. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust. 2, z tym ¿e
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³
on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
§ 26
Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Wójtowi, Komisji Rady oraz grupie radnych w sk³adzie, co najmniej 4
osób.
§ 27
Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej przeprowadzenia okrela regulamin Rady Gminy Stara Kiszewa stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 statutu.
§ 28
Wewnêtrznymi kolegialnymi organami Rady s¹ Komisje Rady.
§ 29
1. Rada Gminy ze swojego Grona mo¿e powo³ywaæ sta³e i dorane komisjê do okrelonych zadañ, ustalaj¹c
przedmiot dzia³ania.
2. Komisja sk³ada siê od 3 do 5 radnych.
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3. Rada na wniosek radnych mo¿e dokonaæ w czasie kadencji zmian w rodzaju, iloci oraz sk³adzie osobowym
i liczbowym Komisji
4. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
 Komisjê rewizyjn¹,
 Komisjê bud¿etu, rozwoju gospodarczego oraz promocji gminy Stara Kiszewa,
 Komisjê owiaty, kultury, zdrowia oraz opieki spo³ecznej,
 Komisjê rolnictwa, lenictwa, ochrony rodowiska
oraz infrastruktury.
5. Komisje podlegaj¹ Radzie Gminy, przedstawiaj¹ jej plan
pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.
6. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 30
1. Do zadañ Komisji sta³ych nale¿y:
 kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy
w zakresie, do których Komisja zosta³a powo³ana,
 opiniowanie projektów uchwa³ oraz sprawowanie
kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji Komisji,
 wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
 przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkañców w sprawach dzia³alnoci Rady i s³u¿b
gminnych w zakresie kompetencji Komisji,
 opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych
przez cz³onków Komisji i obywateli.
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7. Uprawnienia okrelone w ust. 1 nie znajduj¹ zastosowania:
 w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê uchwa³y
o wy³¹czeniu jawnoci,
 do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§ 33
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych
pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê w zakresie Kontroli. Uprawnienie to nie
narusza uprawnieñ kontrolnych Komisji wymienionych
w § 29 statutu.
5. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 statutu.
§ 34

1. Rada mo¿e powo³aæ Komisjê dorane do realizacji okrelonych zadañ.
2. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
Komisji doranych okrela Rada w uchwale o ich powo³aniu.

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami gminy i ich organizacjami, przyjmuje
zg³aszane wnioski i postulaty, przedstawia je organom
gminy do rozpatrzenia.
2. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej organów oraz instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
3. Radny ma obowi¹zek przynajmniej raz w roku przedstawiæ wyborcom sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.

§ 32

§ 35

1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów Rady Gminy oraz Komisji, wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ
oraz uchwa³ i zarz¹dzeñ podejmowanych przez organy gminy.
2. Udostêpnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1
mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
 z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ
gminy, b¹d Komisjê z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym rok i data,
 wska¿e o jakie konkretne informacje wystêpuje.
3. Dokumenty podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym
przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 udostêpnia siê w Biurze Urzêdu Gminy zajmuj¹cym siê obs³ug¹ Rady Gminy i jej organów, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach
przyjmowania interesantów.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz w powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
6. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy, w asycie pracownika Urzêdu Gminy.

Poza obowi¹zkami i uprawnieniami okrelonymi w
ustawie o samorz¹dzie gminnym, Rada mo¿e:
 domagaæ siê wniesienia pod obrady spraw wynikaj¹cych z postulatów i wniosków wyborców,
 podejmowaæ dzia³ania i sk³adaæ wnioski w organach
i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
 ¿¹daæ pomocy Wójta i Urzêdu w sprawach wynikaj¹cych z dzia³alnoci radnego, a w szczególnoci informacji o planach i realizacji zadañ bud¿etowo  gospodarczych, wydanych rozstrzygniêciach i decyzjach dotycz¹cych mieszkañców, a tak¿e okazania
dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu Urzêdu, je¿eli tego prawo nie zabrania.

§ 31

§ 36
1. Radni korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy, do których odnosz¹ siê przepisy o szczegó³owych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotycz¹cych
zak³adu pracy. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹
zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego
mandatu.
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3. Pracodawca zobowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia wykonywania jego
obowi¹zków.
§ 37
1. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy radnemu
przys³uguje dieta lub rycza³t oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
2. Rada Gminy przy ustalaniu wysokoci diet lub rycza³tu
dla radnych bierze pod uwagê funkcje pe³nione przez
radnego.
§ 38
1. Obs³ugê techniczn¹ i organizacyjn¹ Rady, Komisji oraz
radnych zapewnia Urz¹d.
2. Przewodnicz¹cy Rady i Wójt ustalaj¹ zakres oraz sposób wspó³dzia³ania i pomocy Urzêdu w obs³udze Rady
i jej organów.

 prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem gminy. Zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do wysokoci ustalonej przez Radê,
 ustalenie zakresu spraw gminy jakie Wójt mo¿e powierzyæ w swoim imieniu zastêpcy Wójta, powo³ywanie Komisji przetargowej, dokonuj¹cej wyboru
oferty w postêpowaniu o zamówienie publiczne lub
wystêpowanie w roli tej Komisji w przetargach publicznych og³oszonych przez gminê,
 wykonywanie innych zadañ okrelonych w ustawach
szczególnych.
2. W realizacji zadañ w³asnych Wójt podlega wy³¹cznie
Radzie Gminy.
§ 44

Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezporednich w g³osowaniu tajnym (Dz. U. Nr 113,
poz. 984, zm. Dz. U. Nr 127, poz. 1089 z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezporednim wyborze Wójta, Burmistrza i Prezydenta miasta).

1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na jego podstawie jego upowa¿nienia zastêpca
Wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez
Wójta osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoba przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym Radê Gminy oraz Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹.

§ 41

§ 45

Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê

1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Wójt wykonuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustaw okrelaj¹cych statut Wójta.
3. Szczegó³owe kompetencje i zadania Wójta okrelone
s¹ w Regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy.

§ 39
Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy.
§ 40

§ 42
Wójt wykonuje uchwa³y Rady Gminy i realizuje zadania gminy okrelone przepisami prawa.
§ 43
1. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
 opracowanie i przedstawienie Radzie wszystkich
spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowanie
projektów uchwa³ w tych sprawach,
 okrelenie sposobu wykonania uchwa³,
 gospodarowanie mieniem komunalnym,
 przygotowanie projektu bud¿etu gminy oraz jego wykonanie,
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 wykonanie zadañ zleconych i przyjêtych od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia,
 przek³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
 wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego. Zarz¹dzenia takie wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Rady.
 wspó³dzia³anie w interesie gminy z instytucjami znajduj¹cymi siê na jej terenie,
 udzielenie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze gminy, pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
 informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej, gospodarczej oraz wykorzystanie rodków bud¿etowych,

§ 46
Zastêpca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez
Wójta. W razie nieobecnoci lub nie mo¿noci pe³nienia
przez Wójta obowi¹zków, zastêpca Wójta sprawuje funkcje Wójta.
§ 47
Skarbnik Gminy wykonuje funkcje g³ównego ksiêgowego bud¿etu.
Rozdzia³ V
Pracownicy samorz¹dowi
§ 48
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy
s¹ osoby zatrudnione na podstawie:
 Wybory  Wójt,
 Powo³ania przez Wójta w drodze zarz¹dzenia  zastêpca Wójta,
 Powo³ania przez Radê Gminy na wniosek Wójta 
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego lub zastêpca Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
 Powo³ania przez Wójta  kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów,
 Umowa o pracê  pozostali pracownicy samorz¹dowi.
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§ 49

1. Do dokonania czynnoci z zakresu stosunku pracy
Wójta za wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia dla Wójta w³aciwy jest Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
2. Do dokonania czynnoci z zakresu stosunku pracy z
pozosta³ymi pracownikami w³aciwy jest Wójt jako kierownik Urzêdu Gminy, który jest zak³adem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa gminy
§ 50
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Projekt bud¿etu opracowuje Wójt zgodnie z przyjêt¹
przez Radê procedur¹ jego uchwalania.
3. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami, Wójt przedk³ada Radzie
najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy i przesy³a projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
4. Bud¿et jest uchwalany przez Radê Gminy, jednak nie
póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego.
5. Za prawid³ow¹ gospodarkê gminy odpowiada Wójt.
6. Gospodarka finansowa jest jawna. Wójt niezw³ocznie
og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w sposób przyjêty w gminie.
§ 51
Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych, które Wójt obowi¹zany przedstawiæ Radzie wraz z projektem bud¿etu gminy okrela Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
Rozdzia³ VII
Honorowe obywatelstwo gminy
§ 52
Osobom szczególnie zas³u¿onym dla gminy  Rada
Gminy nadaje Honorowe Obywatelstwo wg zasad i trybu okrelonego w za³¹czniku Nr 6 do niniejszego statutu.
Rozdzia³ VIII
Postanowienie koñcowe
§ 53
1. Przepisy gminne og³aszane s¹ przez rozplakatowanie
obwieszczeñ w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
2. Urz¹d prowadzi zbiór przepisów gminnych, jest dostêpny do powszechnego wgl¹du.
§ 54
Uchwalenie statutu nastêpuje w g³osowaniu jawnym,
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
§ 55
Do zmiany statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce jego
uchwalenia.
§ 56
1. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
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2. Wójt informuje mieszkañców gminy o treci statutu i jego zmianach poprzez rozplakatowanie w miejscach
publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Za³¹cznik Nr 3
Do Statutu Gminy Stara Kiszewa
Wykaz gminnych jednostek
organizacyjnych w Starej Kiszewie
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kiszewie z filiami w Starych Polaszkach i Nowych Polaszkach.
2. Gminny Orodek Zdrowia w Starej Kiszewie, ul. Wyzwolenia 12.
3. Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w Starej Kiszewie, ul. 6
Marca 2 B.
4. Biuro Obs³ugi Szkó³ w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1.
5. Przedszkole w Starej Kiszewie, ul. Kocierska 50.
6. Zespó³ Szkó³ w Starej Kiszewie, ul. Tysi¹clecia 25.
7. Zespó³ Szkó³ w Starych Polaszkach.
8. Szko³a Podstawowa w Górze.
9. Szko³a Podstawowa w Nowych Polaszkach.
Za³¹cznik Nr 4
Do Statutu Gminy Kiszewa
Regulamin Rady Gminy Stara Kiszewa
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Rady Stara Kiszewa, zwany dalej Regulaminem okrela tryb dzia³ania rady a w szczególnoci tryb
obradowania na sesjach i podejmowania uchwa³.
§2
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta wykonuj¹cy jej uchwa³y.
2. Wójt i Komisja rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
II. Sesje Rady
§3
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do
rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
wyborów do Rady Gminy, z zastrze¿eniem art. 20 ust.
2b. Ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy, do czasu
wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
3. Proponowany porz¹dek obrad pierwszej sesji nowo
wybranej Rady obejmuje, co najmniej nastêpuj¹ce
sprawy:
 z³o¿enie lubowania przez nowo wybranych radnych,
 wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
Rady,
 informacje ustêpuj¹cego Wójta o stanie bud¿etu
i mienia komunalnego oraz o innych wa¿nych sprawach dla gminy,
 z³o¿enie lubowania przez nowo wybranego Wójta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 111

 418 

§4

§9

1. Na sesjach Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelonej w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych w
wydanych na podstawie ustaw.
2. Sesje Rady odbywaj¹ siê zazwyczaj podczas jednego
posiedzenia. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad lub
radnego Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jej rozszerzenia, potrzeb¹ uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nie przewidziane przeszkody.

1. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, jawnoæ sesji lub
jej czêci zostaje wy³¹czona i Rada obraduje przy
drzwiach zamkniêtych, przy czym osoby zaproszone
do udzia³u w sesji w myl § 6 regulaminu mog¹ byæ
obecni na sesji.
2. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Rada mo¿e
postanowiæ, i¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci gminy ca³a sesja lub obrady nad okrelonymi
punktami porz¹dku obrad odbêd¹ siê przy drzwiach
zamkniêtych.

§5
1. Projekt porz¹dku obrad: miejsce, termin oraz godziny
rozpoczêcia sesji ustala Przewodnicz¹cy Rady w porozumieniu z Wójtem.
2. O sesji Rady zawiadamia siê Radnych pisemnie, co
najmniej na 7 dni przed jej terminem.
3. O terminach sesji powiêconej uchwalaniu bud¿etu,
planów spo³eczno  gospodarczych oraz rozpatrzeniu
sprawozdañ z ich wykonania zawiadamia siê radnych
conajmniej na 14 dni przed terminem sesji.
4. W zawiadomieniu o sesji podaje siê: miejsce, dzieñ,
godzinê rozpoczêcia posiedzenia oraz proponowany
porz¹dek obrad.
5. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza siê projekty uchwa³ oraz inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z
porz¹dkiem obrad.
6. Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz problematyce obrad podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy na 3 dni przed sesj¹ w sposób przyjêty zwyczajowo.
7. W razie nie dotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 2 i 3 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez Radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem do
uchwalenia porz¹dku obrad.
§6
Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zaci¹gniêciu opinii Wójta, ustala szczegó³ow¹ listê osób zaproszonych na sesjê.
§7
1. W lokalu, w którym odbywaj¹ siê sesje, nale¿y zapewniæ miejsce dla cz³onków Rady, zaproszonych goci
i publicznoci.
2. Urz¹dzenie lokalu, o którym mowa w ust. 1, powinno
zapewniæ funkcjonalnoæ zabezpieczaj¹c¹ prawid³owy
przebieg obrad.
III. Obrady
§8
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone
miejsce.

§ 10
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady
lub jej Wiceprzewodnicz¹cy.
2. W przypadku nie obecnoci osób, o których mowa
ust. 1, Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego obrad.
§ 11
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: otwieram sesjê Rady
Gminy Stara Kiszewa.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia, zgodnie z § 5 ust. 2 i zamyka obrady.
§ 12
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad, Przewodnicz¹cy Rady przedstawia projekt porz¹dku sesji.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad sesji bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Po wykonaniu czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
Rada w g³osowaniu przyjmuje porz¹dek obrad sesji.
§ 13
W porz¹dku obrad sesji powinno znaleæ siê:
 przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji, z którego treci¹ uprzednio radni mieli mo¿liwoæ zapoznania siê w urzêdzie lub bezporednio przed sesj¹ na sali
obrad,
 sprawozdanie z pracy Wójta w okresie miêdzy sesyjnym,
 zg³aszanie interpelacji i wniosków przez radnych,
 odpowiedzi na interpelacjê zg³oszona na poprzednich
sesjach,
 wolne wnioski i informacje.
§ 14
1. Interpelacje i wnioski sk³ada siê w istotnych sprawach
wspólnoty samorz¹dowej, przy czym powinny byæ one
sformu³owane jasno i zwiêle.
2. Odpowiedzi na interpelacje udziela jej adresat  Wójt
lub wyznaczon¹ przez niego inna osoba.
3. W przypadku niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na
sesji, wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 28 dniowym chyba, ¿e strony uzgodni¹ inaczej.
4. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane równie¿ na pimie, w
tym przypadku przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
5. Pracownik urzêdu do spraw obs³ugi rady i jej organów
prowadzi ewidencjê zg³oszonych interpelacji i wniosków i czuwa nad ich terminowym rozpatrzeniem.

 419 

Poz. 111

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 15

§ 20

Rada bezporednio po uchwaleniu porz¹dku sesji mo¿e
na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub radnych ograniczyæ liczbê wyst¹pieñ i ustaliæ maksymalny czas ich trwania w ka¿dej z poruszonych spraw.

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesje s³owami zamykam sesjê Rady Gminy
Stara Kiszewa.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uznaje siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
4. Po zamkniêciu sesji Rada jest zwi¹zana uchwa³ami
podjêtymi na tej sesji.
5. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y nie wczeniej ni¿
na nastêpnej sesji.

§ 16
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady wed³ug
uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje na ka¿dy z punktów.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e
za zgod¹ Rady zmieniæ kolejnoæ poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
§ 17

§ 21

1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad sesji.
2. Je¿eli wystêpuj¹cy, mimo dwukrotnego upomnienia
przez Przewodnicz¹cego, w swoim wyst¹pieniu ra¿¹co odbiega od przedmiotu sprawy lub przekracza przeznaczony dla wyst¹pienia czas, Przewodnicz¹cy odbiera mu g³os.
3. Je¿eli uczestnik sesji, pomimo upomnienia go przez
Przewodnicz¹cego, zachowuje siê w sposób zak³ócaj¹cy porz¹dek obrad sesji, Przewodnicz¹cy mo¿e spowodowaæ wydalenie go z sali obrad sesji, nakazuj¹c
jednoczenie odnotowanie tego faktu w protokole sesji.
4. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio do osób sporód publicznoci.

Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zamkniêciu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.

§ 18
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wg. kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, a
w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 przeliczenia g³osów,
 zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach osób,
 zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub
wycofania projektu,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 zarz¹dzenia przerwy,
 przestrzegania porz¹dku obrad lub regulaminu Rady.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 Przewodnicz¹cy
Rady poddaje pod g³osowanie.
4. Poza kolejnoci¹ zg³oszeñ Przewodnicz¹cy Rady udziela
g³osu:
 Wójtowi lub jego Zastêpcy,
 Radcy prawemu lub kompetentnej osobie w celu wyjanienia w¹tpliwoci w rozwa¿anej sprawie.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
sporód publicznoci w wolnych wnioskach.
§ 19
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
obrad, Przewodnicz¹cy Rady przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿e zwo³aæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje siê w protokole sesji.

§ 22
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
 numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia obrad oraz numery podjêtych uchwa³, imiona i nazwiska Przewodnicz¹cego
obrad i protokolanta.
 stwierdzenie prawomocnoci obrad,
 nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
 odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
 uchwalony porz¹dek obrad,
 przebieg obrad, streszczenia przemówieñ i dyskusji, zg³oszonych i przyjêtych wniosków,
 przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za i przeciw oraz wstrzymuj¹cych siê,
 czas trwania sesji,
 podpis przewodnicz¹cego obrad oraz osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2. Do protoko³u za³¹cza siê:
 listê obecnoci radnych,
 listê cz³onków osób obligowanych na posiedzeniu z
urzêdu,
 listê zaproszonych goci,
 teksty podjêtych przez Radê uchwa³,
 owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego obrad dotycz¹ce tych obrad.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Protokó³ sesji wyk³ada siê do wgl¹du radnym w siedzibie Urzêdu oraz na nastêpnej sesji przed jej rozpoczêciem.
5. Do czasu zatwierdzenia protoko³u radni mog¹ zg³aszaæ
poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u przy czym o
ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po
uprzednim wys³uchaniu protokolanta.
6. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie
uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do
Rady.
7. Odpis protoko³u z kopiami uchwa³ dorêcza Wójtowi
najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji.
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IV. Tryb g³osowania
§ 23
1. G³osowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia wymaganego quorum.
2. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 24
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw oraz
wstrzymuj¹cych siê, sumuje je porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji w trakcie g³osowania, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 25
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Gminy, przy czym
ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania.
2. G³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady przynajmniej 3- osobowa komisja skrutacyjna, która wybiera sporód siebie Przewodnicz¹cego komisji.
3. Komisja skrutacyjna, przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
odczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
7. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw
g³osowanie tajne powtarza siê.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy Rady przed podaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza radnym proponowan¹ treæ w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ
i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy i zarz¹dza wybory.
§ 27
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw.
2. G³osów wstrzymuj¹cych i niewa¿nych nie dolicza siê
do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za lub przeciw.

3. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych osobno na pozosta³e.
§ 28
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ iloci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y
co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, tj. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ iloci¹ ustawowego sk³adu
rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
V. Uchwa³y Rady
§ 29
1. Rada rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy rozpatrywane na sesjach.
2. Uchwa³om rady nadaje siê formê odrêbnych dokumentów z wyj¹tkiem uchwa³ proceduralnych, które odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 30
1. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
czytelny, odzwierciedlaj¹cy ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ przede wszystkim:
 datê i tytu³ oraz kolejny numer,
 podstawê prawn¹,
 dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
 okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
 postanowienia dotycz¹ce stopnia obowi¹zywania
poprzednich uchwa³ w tym zakresie,
 termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas
jej obowi¹zywania.
2. Do projektów uchwa³ do³¹cza siê uzasadnienie, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz
informacjê o przewidywanych skutkach spo³ecznych,
ekonomicznych i prawnych.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci z prawem przed radcê prawnego urzêdu.
§ 31
1. Projekty uchwa³ przygotowane przez Wójta opiniuj¹
Komisje Rady, natomiast projekty uchwa³ przygotowane nie przez Wójta, opiniuje Wójt i w³aciwa Komisja.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1 s¹ odczytywane na
sesji przez Przewodnicz¹cych organów opiniuj¹cych
lub osoby przez nich wskazane bezporednio przed
otwarciem dyskusji nad projektem uchwa³y.
§ 32
Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy, który przewodniczy³ obradom. W przypadku, gdy obradom przewodniczy³ radny, który nie jest
Przewodnicz¹cym ani Wiceprzewodnicz¹cym Rady,
oprócz podpisu osoby przewodnicz¹cej obradom, uchwa³y podpisuje równie¿ Przewodnicz¹cy Rady.
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§ 33

Uchwa³y numeruje siê uchwalaj¹c numer sesji (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 34
1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci, w zale¿noci do ich treci.
§ 35
1. Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7
dni od daty ich podjêcia.
2. Wójt przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Gdañsku uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium oraz inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Izby w terminie okrelonym w ust. 1.
VI. Komisje
§ 36
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz poprzez swoich cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne
sprawy.
2. Komisje mog¹ wy³aniaæ podkomisje oraz odbywaæ
wspólne posiedzenia.
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2. Wspóln¹ sesje organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy zainteresowanych gmin.
§ 44
1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej z Rad.
2. W drodze g³osowania wybiera siê Przewodnicz¹cego
obrad.
3. Uchwa³y wspólnej sesji zapadaj¹ w drodze odrêbnego g³osowania radnych ka¿dej z Rad.
4. Uchwa³y oraz protoko³y z obrad podpisuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad.
5. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ solidarnie Rady odbywaj¹ce wspólnie sesjê.
VIII. Postanowienia koñcowe
§ 45
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.
Za³¹cznik Nr 5
Do Statutu Gminy Stara Kiszewa

§ 37

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Starej Kiszewie

1. Posiedzenia komisji zwo³uje i ustala ich porz¹dek Przewodnicz¹cy Komisji lub jego zastêpca.
2. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

I. Postanowienia ogólne

§ 38

§1

Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji oraz
inne osoby w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa, zwany dalej Regulaminem, okrela zasady i tryb
dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa,
zwanej dalej Komisj¹.

§ 39

§2

1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej po³owa sk³adu komisji.
2. Opinie i wnioski oraz projekty uchwa³ Komisja uchwala w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

1. Komisja Rewizyjna jest komisj¹ sta³¹ powo³an¹ w celu
kontrolowania dzia³alnoci Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie
niekorzystnych zjawisk dzia³alnoci kontrolowanych
jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alnoci Wójta oraz gminnych jednostek
organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ustawach oraz regulaminie Komisji.

§ 40
Na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Komisji, Wójt lub wyznaczeni pracownicy Urzêdu zobowi¹zani s¹ uczestniczyæ
w posiedzeniach Komisji.
§ 41
Komisje doranie dzia³aj¹ do czasu przyjêcia przez Radê
sprawozdania z wykonania zadañ, dla których zosta³y
wykonane.
§ 42
Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
VIII. Wspólne sesje
§ 43
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi Radami
Gmin, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia wspólnych spraw.

§3
Komisja podlega Radzie Gminy.
II. Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§4
1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy. Komisjê powo³uje
Rada w drodze uchwa³y, podejmowan¹ zwyk³¹ wiêk-
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szoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu rady.
2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji na
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§5
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê oraz prowadzi obrady. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje wyznaczony cz³onek Komisji.
§6
1. Cz³onkowie Komisji, decyzj¹ Rady podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w dzia³aniach Komisji, w sprawach w
których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ
lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia cz³onka Komisji decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
5. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje siê odpowiednie przepisy art. 24 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
III. Zadania kontrolne
§7
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci.
2. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych gminy, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu gminy.
§8
Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach
Rady.
§9
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
 kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
 problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce fragment jego dzia³alnoci,
 sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki.
§ 10
1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym
planem pracy Komisji.
§ 11
1. Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ.
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nierozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwania kontroli prowadzonej przez Komisjê. Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonania poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu
i podmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
Dotyczy to wszystkich rodzajów kontroli.
§ 12
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wg kryteriów okrelonych
w § 7 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystywane wszystko, co
nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystywane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinii bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
IV. Tryb kontroli
§ 13
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z trzech
cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji.
4. Kontrole przeprowadzone s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez przewodnicz¹cego
Komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy zobowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 14
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
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§ 15

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu który odmówi³
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych ni¿ okrelone w ust. 3.
5. Zasady udostêpienia wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ odrêbne przepisy prawa.
§ 16
Obowi¹zki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 17
1. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2. Czynnoci kontrolne nie mog¹ naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy.
V. Protoko³y kontroli
§ 18
Kontroluj¹cy sporz¹dza z przeprowadzonej kontroli w
terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
 nazwê i adres kontrolowanego. Imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
 daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
 okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
 imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
 datê i miejsce podpisania protoko³u,
 podpisy kontroluj¹cych (kontroluj¹cego) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
 protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycjê co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 19
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontro-
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luj¹cych, osoby te s¹ zobowi¹zane do z³o¿enia w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on na
zasadach podanych wy¿ej  wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 20
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 21
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u, otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Wójt, przewodnicz¹cy Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
VI. Zadania opiniodawcze
§ 22
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielania lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie i wnioski,
o których mowa w ust. 1, na rêce Przewodnicz¹cego
Rady w terminie 7 dni od daty sporz¹dzenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 23
Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych
w uchwa³ach rady.
VII. Plany pracy i sprawozdania Komisji
§ 24
1. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na pierwszej sesji ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
 terminy odbywania posiedzeñ,
 termin i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
§ 25
1. Komisja sk³ada Radzie na pierwszej sesji ka¿dego roku
kalendarzowego roczne sprawozdanie ze swej dzia³alnoci w roku poprzednim.
3. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
 liczba, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli,
 wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
 wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
 wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty,
 ocenê wykonanie bud¿etu gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium,
 poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja
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sk³ada sprawozdania ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
VIII. Posiedzenie komisji
§ 26

noci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnej
kontroli przez cz³onków Komisji Rewizyjnej i radnych 
cz³onków innych Komisji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacji w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych Komisji uczestnicz¹cych w kontroli, przeprowadzonej przez Komisjê, stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê i wspó³dzia³anie poszczególnych Komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnia skutecznoæ dzia³ania
oraz unikania zbêdnych kontroli.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³anych przez
przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy
Komisji oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenie Komisji,
które nie s¹ objête planem pracy Komisji w formie pisemnej.
3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a
tak¿e na pisemny wniosek:
 Przewodnicz¹cego Rady,
 nie mniej ni¿ 2 cz³onków komisji,
4. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek
w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji zobowi¹zani
s¹ wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
5. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji:
 Radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji.
 Osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
6. W posiedzeniu Komisji mog¹ braæ udzia³ tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
7. Z posiedzenia komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

Regulamin Honorowego Obywatelstwa Gminy Stara
Kiszewa zwany dalej Regulaminem okrela zasady i tryb
przyznawania Honorowego Obywatelstwa.

§ 27

§2

1. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.
IX Postanowienia koñcowe

1. Honorowe Obywatelstwo jest najwy¿szym wyrazem
uznania.
2. Honorowe Obywatelstwo nadawane jest osobom
szczególnie zas³u¿onym dla Gminy Stara Kiszewa, a
tak¿e innym wybitnym osobistociom.

§ 28

§3

Obs³ugê techniczno  biurow¹ Komisji zapewnia Urz¹d
Gminy natomiast obs³ugê zespo³ów kontrolnych zapewniaj¹ kierownicy jednostek kontrolnych.
§ 29
1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyzy
osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem dzia³ania Komisji.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych,
przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej
osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.
§ 30
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po powziêciu
stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
Komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rz¹dowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³al-

§ 31
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik Nr 6
Do Statutu Gminy Stara Kiszewa
Regulamin Honorowego
Obywatelstwa Gminy Stara Kiszewa
§1

Tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Stara Kiszewa nadaje Rada Gminy.
§4
Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadawane obywatelom polskim a tak¿e cudzoziemcom.
§5
Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane tej samej
osobie tylko jeden raz.
§6
1. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa
mog¹ wystêpowaæ:
 Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
 Komisje Rady Gminy,
 Wójt Gminy,
 Organizacje spo³eczno-polityczne.
2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawieraæ:
 dane osobowe o kandydacie i jego charakterystykê,
 uzasadnienie zas³ug przemawiaj¹cych na jego wyró¿nienie,
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien byæ roz-
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patrzony przez Radê Gminy w terminie 3 miesiêcy od
daty jego z³o¿enia.
4. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez w³aciwe Komisje Rady Gminy.

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 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§7

§1

Uchwa³ê w sprawie Honorowego Obywatelstwa Rady
Gminy podejmuje w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci 2/3 ustawowego sk³adu Rady.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 136/5
po³o¿onej we wsi Banino, gmina ¯ukowo.

§8

Dokumentem upowa¿niaj¹cym do korzystania z przywilejów, o których mowa w § 10 stanowi legitymacja wystawiona przez Urz¹d Gminy.

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 17 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 14 oraz od
001 do 003) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4,5,6.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
7.ZP  tereny zieleni publicznej urz¹dzonej
8.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
o funkcji zbiorników retencyjnych
9.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
10,11.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
12,13,14.EEt  tereny stacji transformatorowych
001,002.KD  drogi dojazdowe
003.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 12

§3

Osoba wyró¿niona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa.
§9
1. Nadanie Honorowego Obywatelstwa odbywa siê w
sposób zapewniaj¹cy jego uroczysty charakter, poprzedzaj¹cy prezentacj¹ wyró¿nionej osoby.
2. Do wrêczenia Honorowego Obywatelstwa upowa¿nieni
s¹ Przewodnicz¹cy Rady Gminy i Wójt Gminy.
§ 10
Osobie wyró¿nionej Honorowym Obywatelstwem
przys³uguj¹ nastêpuj¹ce przywileje:
 u¿ywanie tytu³u Honorowego Obywatela Gminy
Stara Kiszewa,
 uczestniczenie  na prawach honorowego gocia 
w zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych sesjach Rady Gminy,
 uczestniczenie w uroczystociach o charakterze
gminnym,
 bezp³atny wstêp na imprezy okolicznociowe organizowane przez Zarz¹d Gminy.
§ 11

Ewidencjê osób wyró¿nionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 13
Koszty zwi¹zane z ustawieniem oraz nadaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.
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UCHWA£A Nr III/32/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 136/5 po³o¿onej we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art.
11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz.

§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
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1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6

5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/32/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia z 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
2/314-03-02/3
2. PO£O¯ENIE TERENU i POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 136/5
Powierzchnia: 3,2 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4,5,6.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
7.ZP  tereny zieleni publicznej urz¹dzonej
8.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
o funkcji zbiorników retencyjnych
9.ZT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
10,11.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
12,13,14.EEt  tereny stacji transformatorowych
001,002.KD  drogi dojazdowe
003.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Max. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2 (dla 10%
terenu  500 m2), maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: max. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m od
linii rozgraniczaj¹cych tereny: 11.ZTT, 001,002.KD,
003.KXP
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o

6.

7.
8.

9.

Poz. 112

wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z
chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3
km od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA:
 dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ ³¹cz¹c¹ szosê Miszewo  Rêbiechowo i drogê gminn¹ Banino 
Pêpowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 001.KD  zmienna od 10 m do 18 m, 002.KD
 10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszojezdnego 003.KXP  8 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 9.ZT, 10,11.ZTT  6 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wokó³ oczek i cieków wodnych nale¿y zapewniæ pas
dostêpu szerokoci min. 3 m, dla ich utrzymania
i konserwacji
STAWKA PROCENTOWA
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30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI :
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik
¯ukowski, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku

Dziennik Urzêdowy
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§1

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m od istniej¹cych dróg gminnych,
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej,
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej
(scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
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UCHWA£A Nr XXX/340/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Za³ê¿e, dzia³ka
nr 86, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

§2
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1) granice opracowania planu,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

114
UCHWA£A Nr XXX/341/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary, czêæ
dzia³ki nr 8, w gminie Przodkowo.
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 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KL1, KW i KW1,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
KL1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia  2 m).
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  pas terenu o szer. 3 m, przeznaczony pod projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z projektowanej drogi wewnêtrznej KW.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochron-
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nej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XXX/349/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo, dzia³ka nr 113/2, w gminie Przodkowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych przeznacza siê pod budownictwo us³ug, rzemios³a i handlu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U, UH, UR  budownictwo us³ug, rzemios³a i handlu:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
11,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22 
35° lub 45  50°),
c) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce
siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(30% powierzchni ogólnej dzia³ki), zachowaæ istniej¹ce oczko wodne,
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KZ1,
 po krawêdzi nasypu.
KZ1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej (szer.
poszerzenia  3,5 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych,
osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod budownictwo us³ug, rzemios³a i handlu na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-

go z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/215/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 czerwca 200 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wydawania
i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów
alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.
Nr 34 poz. 184, z 1987 r. Nr 33 poz. 180, z 1989 r. Nr 35
poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 73 poz. 431, z 1991 r.
Nr 73 poz. 321 i Nr 94 poz. 419, z 1993 r. Nr 40 poz. 184,
z 1996 r. Nr 127 poz. 593, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, Nr 113
poz. 732 i Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
Nr 60 poz. 610, Nr 131 poz. 1478) art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydaje siê na podstawie wniosku, który winien zawieraæ
w szczególnoci:
a) okrelenie podmiotu gospodarczego ubiegaj¹cego
siê o wydanie zezwolenia,
b) adres punktu sprzeda¿y,
c) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych o sprzeda¿, których podmiot siê ubiega,
d) podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania
podmiotu.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) wypis z ewidencji lub rejestru dzia³alnoci gospodarczej,
b) opiniê w³aciciela lub zarz¹dcy lokalu dotycz¹c¹
sprzeda¿y napojów alkoholowych.
3. Podmiotom prowadz¹cym kioski spo¿ywcze, bary piwne, pijalnie piwa mog¹ byæ wydawane tylko zezwolenia na sprzeda¿ piwa i wina.
4. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje siê
podmiotom:
a) prowadz¹cym restauracje, kawiarnie, drink bary,
punkty ma³ej gastronomii, wyposa¿onym w ogólnodostêpne toalety z bie¿¹c¹ wod¹,
b) które zamierzaj¹ prowadziæ tzw.,,ogródki piwne usytuowane wy³¹cznie na wolnym powietrzu, spe³niaj¹ce ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
 usytuowane na wydzielonym i ogrodzonym terenie, zaakceptowane podczas wizji lokalnej, przeprowadzonej przez organ wydaj¹cy zezwolenia,
 minimalna powierzchnia 12 m2,
 posiadaj¹ce tytu³ prawny do zajmowanego terenu.

 431 

Poz. 116, 117

5. Ogródki piwne mog¹ byæ tworzone jedynie jako integralne czêci punktów prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
 gastronomia, bary, pijalnie piwa, kawiarnie, wyposa¿one w ogólnodostêpne toalety z bie¿¹c¹ wod¹.
6. Zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu nie wydaje siê w miejscach okrelonych w art. 14 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz na terenie obiektów sportowych, pla¿ i k¹pielisk, zak³adów
opieki zdrowotnej i spo³ecznej, w placówkach instytucji kultury.
7. Na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz instytucji kultury dopuszcza siê wydawanie wy³¹cznie zezwoleñ jednorazowych.
8. Ka¿d¹ lokalizacjê punktu sprzeda¿y, napojów alkoholowych wskazan¹ we wniosku opiniuje Zarz¹d Gminy
uwzglêdniaj¹c charakter obiektów bezporednio s¹siaduj¹cych i koniecznoæ szczególnego zachowania spokoju, porz¹dku i bezpieczeñstwa w danym miejscu.
§2
Ustala siê zasady cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1) wszczêcie postêpowania administracyjnego nastêpuje na wniosek lub z urzêdu w przypadku naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
2) cz³onkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przeprowadzaj¹ kontrolê maj¹c¹ na celu ustalenie stanu faktycznego,
3) zebrane materia³y dowodowe w sprawie wraz z wydan¹ opini¹ Komisji przedstawione s¹ Wójtowi Gminy w celu ustalenia dalszego postêpowania,
4) strony otrzymuj¹ zawiadomienia o wszczêciu postêpowania.
§3
1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty gospodarcze
prowadz¹ce sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i po za miejscem sprzeda¿y.
2. Przeprowadzenie kontroli powierza siê cz³onkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
3. Zakres kontroli:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w uchwale Rady
Gminy.
4. Kontrola punktu nie wymaga uprzedniego zawiadomienia podmiotu kontrolowanego.
5. Podmiot kontrolowany ma obowi¹zek udostêpniæ kontroluj¹cym ca³y lokal, w którym odbywa siê sprzeda¿
napojów alkoholowych oraz okazaæ ¿¹dane przez kontroluj¹cych dokumenty zwi¹zane ze sprzeda¿¹ tych
napojów.
6. Z kontroli sporz¹dza siê protokó³, który oprócz kontroluj¹cych podpisuje przedstawiciel podmiotu kontrolowanego obecny w czasie kontroli.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Podmiot kontrolowany ma prawo wnieæ uwagi lub zastrze¿enia do protoko³u kontroli.
7. Odpis protoko³u dorêcza siê kontrolowanemu i organowi wydaj¹cemu zezwolenie.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci zaleca siê
ich usuniêcie w okrelonym terminie i po jego up³ywie przeprowadza siê rekontrolê.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

117
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie og³oszenia rejestru domów pomocy spo³ecznej, maj¹cych siedzibê na terenie województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r.
Nr 46, poz. 499, Nr 97, poz. 1050, Nr 100, poz. 1085,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z
art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej (t. j. Dz. U. z 1998 r. 64, poz. 414, Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756; Nr 162, poz. 1118 i 1126; Dz. U.
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001;
Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; Dz. U.
z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973,
Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792)
podaje siê do wiadomoci publicznej rejestr domów pomocy spo³ecznej, maj¹cych siedzibê na obszarze województwa pomorskiego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenie Wojewody Gdañskiego z dnia 7 wrzenia 1998 r. w sprawie og³oszenia rejestru domów pomocy spo³ecznej, maj¹cych siedzibê na terenie województwa gdañskiego (Dziennik Urzêdowy Województwa Gdañskiego Nr 58, poz. 293); obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 1999 r. w sprawie og³oszenia
rejestru domów pomocy spo³ecznej, maj¹cych siedzibê
na terenie województwa pomorskiego (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Nr 2, poz. 3) trac¹ moc.
Obwieszczenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorskli

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik do obwieszczenie
Wojewody Pomorskiego
z dnia 3 stycznia 2003 r.
Rejestr Domów Pomocy Spo³ecznej maj¹cych siedzibê na obszarze Województwa Pomorskiego
Miasto Gdañsk

Lp.

Podmiot prowadz¹cy/zlecaj¹cy
prowadzenie domu pomocy spo³ecznej

Nazwa domu pomocy spo³ecznej
i oznaczenie siedziby

Typ
domu pomocy spo³ecznej

1. Zarz¹d Miasta Gdañsk

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Polanki 121
80-308 Gdañsk

dla osób starych

2. Zarz¹d Miasta Gdañsk

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Starogardzka 20
80-015 Gdañsk

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych intelektualnie i
dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

3. Zarz¹d Miasta Gdañsk

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa
Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja
4.
Polska
Zarz¹d Miasta Gdañsk

Caritas Archidiecezji Gdañskiej
5.
Zarz¹d Miasta Gdañsk

6.

Stowarzyszenie Domu Opieki „Z³ota Jesieñ/
Zarz¹d Miasta Gdañsk

Zarz¹d Miasta Gdañsk/
7.
„Jarpos” sp. z o.o.

Dom Pomocy Spo³ecznej
„Ostoja”
ul. Ho¿a 4
80-628 Gdañsk
Dom Pomocy Spo³ecznej
„Dom Pomocy Spo³ecznej
prowadzony przez Siostry
Pallotynki”
ul. Turystyczna 23
80-680 Gdañsk
Dom Pomocy Spo³ecznej
„Dom Seniora im. Jana Paw³a II
ul. Fromborska 24
80-389 Gdañsk
Dom Pomocy Spo³ecznej
„Dom Opieki Z³ota Jesieñ
ul. Hynka 12
80-471 Gdañsk
Dom Pomocy Spo³ecznej
„Za sosnami”
Al. Hallera 227A
Gdañsk - Brzeno

Liczba
miejsc
99

112

24
dla osób starych
55
dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych intelektualnie i
dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla osób starych, dla osób
przewlekle somatycznie chorych i
dla osób niepe³nosprawnych
fizycznie
dla osób starych, dla osób
przewlekle somatycznie chorych i
dla osób niepe³nosprawnych
fizycznie

99

30

100
dla osób starych

Powiat Gdañski
1. Zarz¹d Powiatu Gdañskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
„Leny Zaskoczyn
83-041 Mierzeszyn

1. Zarz¹d Miasta Gdynia

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Legionów 121
81-472 Gdynia

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób przewlekle
psychicznie chorych

94

dla osób starych

72

dla osób starych

84

dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

75

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

115

dla osób przewlekle psychicznie
chorych

90

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych intelektualnie

90

Miasto Gdynia

Miasto S³upsk
1. Zarz¹d Miasta S³upsk

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Lena 8
76-200 S³upsk
Powiat S³upski

1.

2.

3.

4.

Dom Pomocy Spo³ecznej
Zarz¹d Powiatu S³upskiego
Machowinko
76-211 Objazda
Dom Pomocy Spo³ecznej
Zarz¹d Powiatu S³upskiego
Machowino 53
76-270 Ustka
Dom Pomocy Spo³ecznej
Zarz¹d Powiatu S³upskiego
Lubuczewo
76-217 ¯elkowo
Dom Pomocy Spo³ecznej
Kuria Prowincjalna Zgromadzenia Braci Szkó³ „Dom Pomocy Spo³ecznej dla
Chrzecijañskich/
Dzieci prowadzony przez
Zgromadzenie Braci Szkolnych”
Zarz¹d Powiatu S³upskiego
77-200 Przytocko
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Powiat Bytowski
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
1. Samarytanek Krzy¿a Chrystusowego/
Zarz¹d Powiatu Bytowskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Kasztanowa 2
77-124 Parchowo

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych intelektualnie

70

dla osób przewlekle somatycznie
chorych i dla osób przewlekle
psychicznie chorych

96

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób przewlekle
psychicznie chorych

151

1. Zarz¹d Powiatu Kartuskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
Kobysewo
83-304 Przodkowo

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób przewlekle
psychicznie chorych oraz dla osób
starych

71

Zarz¹d Gminy Stê¿yca/
Zarz¹d Powiatu Kartuskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Damroki 1
83-322 Stê¿yca

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób starych

30

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

90

dla osób starych

50

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób przewlekle
psychicznie chorych

166

dla osób przewlekle somatycznie
chorych

110

dla osób przewlekle somatycznie
chorych i dla osób przewlekle
psychicznie chorych

110

dla osób przewlekle somatycznie
chorych i dla osób starych

70

dla osób przewlekle somatycznie
chorych

80

dla osób starych

135

Powiat Chojnicki
1. Zarz¹d Powiatu Chojnickiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Bytowska 2
89-606 Charzykowy
Powiat Cz³uchowski

1. Zarz¹d Powiatu Cz³uchowskiego

2.

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Zamkowa 19
77-330 Czarne
Powiat Kartuski

Powiat Kocierski
1. Zarz¹d Powiatu Kocierskiego

2.

Gdañska Fundacja Dobroczynnoci/
Zarz¹d Powiatu Kocierskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
Cisewie
83-440 Karsin
Dom Pomocy Spo³ecznej
Stawiska
83-431 Stary Bukowiec
Powiat Kwidzyñski

1. Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego

2. Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
„S³oneczne Wzgórze
ul. Donimirskich 11
82-420 Ryjewo
Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Malborska 18
82-500 Kwidzyn
Powiat Lêborski

1. Zarz¹d Powiatu Lêborskiego
2. Zarz¹d Powiatu Lêborskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lêbork
Dom Pomocy Spo³ecznej Nr 2
ul I Armii WP 43
84-300 Lêbork
Powiat Malborski

1. Zarz¹d Powiatu Malborskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. S³owackiego 42
82-200 Malbork

1. Zarz¹d Powiatu Nowodworskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Morska 11
82-103 Stegna

Powiat Nowodworski

Powiat Pucki
1. Zarz¹d Powiatu Puckiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
Lubkowo
84-112 ¯arnowiec

dla osób starych

54

2. Zarz¹d Powiatu Puckiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck

oraz dla doros³ych
niepe³nosprawnych intelektualnie i
dla osób przewlekle somatycznie
chorych

125

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

42

Powiat Starogardzki
1. Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
Al. Woj. Polskiego 12
83-200 Starogard Gd.
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Dom Pomocy Spo³ecznej
Rokocin
83-200 Starogard Gd.
Dom Pomocy Spo³ecznej
Szpêgawsk
83-200 Starogard Gd.
Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gd.

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

80

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób przewlekle
psychicznie chorych

186

dla osób przewlekle somatycznie
chorych

65

Powiat Tczewski
1. Zarz¹d Powiatu Tczewskiego
2. Zarz¹d Powiatu Tczewskiego
3. Zarz¹d Powiatu Tczewskiego
4. Zarz¹d Powiatu Tczewskiego
5. Zarz¹d Powiatu Tczewskiego
6. Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
Stanis³awie
83-112 Lubiszewo
Dom Pomocy Spo³ecznej
Damaszka
83-209 Godziszewo
Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Lipowa 1
83-121 Rudno
Dom Pomocy Spo³ecznej
Wyrêby Wielkie
83-230 Smêtowo Gr.
Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Gdañska 23
83-140 Gniew
Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Szpitalna 2
83-140 Pelplin

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzy¿a Chrystusowego w
7.
Bielawkach/
Zarz¹d Powiatu Tczewskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
Bielawki 47
83-130 Pelplin

1. Zarz¹d Miasta Tczew

Dom Pomocy Spo³ecznej
„Ca³odobowy Dom Pomocy
Spo³ecznej
ul. Niepodleg³oci 10
83-110 Tczew

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i przewlekle
psychicznie chorych
dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie
dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla
doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie

78

122

70

67

dla osób przewlekle somatycznie
chorych

99

dla osób przewlekle somatycznie
chorych

135

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych intelektualnie

80

dla osób starych i dla osób
niepe³nosprawnych fizycznie

23

dla doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie i dla osób przewlekle
psychicznie chorych

177

dla osób przewlekle somatycznie
chorych

75

dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych intelektualnie i
dla osób przewlekle somatycznie
chorych

92

dla osób starych

5

Miasto Tczew

Powiat Wejherowski
1. Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego
2. Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego

3.

Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia w.
Wincentego à Paulo Prowincja Che³miñsko Poznañska/
Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego

4.

Janina i Franciszek Roszmann/
Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego

Dom Pomocy Spo³ecznej
Strzebielinek
84-250 Gniewino
Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Przebendowskiego 1
84-200 Wejherowo
Dom Pomocy Spo³ecznej
„Dom Pomocy Spo³ecznej z
Orodkiem Dziennego Pobytu dla
Dzieci prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia
w. Wincentego à Paulo”
ul. w. Jacka 14
84-200 Wejherowo
Dom Pomocy Spo³ecznej
„Dom Opieki Nasz Dom”
Góra Pomorska 54
84-252 Zamostne
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