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1978
SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Powiatu Kocierskiego w roku 2002
z dnia 20 stycznia 2003 r.
Na podst. art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pón.
zm.) sk³adam Radzie Powiatu sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w 2002 r.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku utworzona zosta³a
na podstawie art. 38a ust. 1 cytowanej wy¿ej ustawy oraz
Zarz¹dzenia Nr 2/2002 Starosty Kocierskiego z dnia
16 stycznia 2002 r.
W jej sk³ad weszli:
Starosta Kocierski  jako obligatoryjny Przewodnicz¹cy Komisji, oraz cz³onkowie:
1. Dwóch radnych delegowanych przez Radê Powiatu.
2. Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Kocierzynie.
3. Prokurator Rejonowy w Kocierzynie, wskazany
przez Prokuratora Okrêgowego.
Ponadto, zarz¹dzeniem Starosty Kocierskiego, do sk³adu Komisji powo³ani zostali:
1. Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Kocierzynie.
2. Naczelnik Wydzia³u Prewencji i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta Kocierzyna.
3. Kierownik Biura Zamiejscowego Fundacji Bezpieczni w Ruchu Drogowym w Kocierzynie.
4. Kierownik Dzia³u Higieny Komunalnej Powiatowej
Stacji Sanitarno  Epidemiologicznej w Kocierzynie.
5. Zastêpca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kocierzynie.
6. Naczelnik Wydzia³u Obronnoci i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kocierzynie.
W czasie swojej ubieg³orocznej dzia³alnoci Komisja
odby³a 6 posiedzeñ, podczas których zajmowa³a siê nastêpuj¹cymi problemami:

1. Dokona³a oceny zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenie
powiatu, co by³o podstaw¹ do opracowania planu dzia³ania na czas trwania kadencji.
2. Zapozna³a siê z sytuacj¹ pogotowia ratunkowego i z
mo¿liwociami reagowania s³u¿b ratownictwa medycznego w przypadkach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia
mieszkañców powiatu.
3. Wys³ucha³a informacji dyrektor Przychodni Psychologiczno  Pedagogicznej w Kocierzynie nt. patologii
spo³ecznych wród m³odzie¿y szkolnej powiatu kocierskiego i zapozna³a siê z wynikami badañ przeprowadzonych w tym zakresie. Podjê³a te¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji w placówkach szkolnych.
4. Dokona³a oceny  przy wspó³udziale przedstawicieli
Zarz¹du Dróg Krajowych  prac prowadzonych na odcinku drogi krajowej w Kocierzynie, pod k¹tem bezpieczeñstwa u¿ytkowników tej drogi i wyrazi³a dezaprobatê dla realizowanego projektu.
5. Zapozna³a siê z sytuacj¹ finansow¹ Szpitala Specjalistycznego w Kocierzynie, przedstawion¹ przez dyrektora tej placówki oraz wys³ucha³a wyjanieñ o celowoci wprowadzenia op³aty za parkowanie pojazdów
przed szpitalem. Pozytywnie oceni³a przejêcie karetek
pogotowia wraz z personelem przez kierownictwo szpitala, co korzystnie wp³ynie na sprawnoæ funkcjonowania tej struktury.
6. Wspólnie z prezesem WOPR w Kocierzynie, przeanalizowa³a mo¿liwoci tej organizacji w zakresie ratownictwa wodnego oraz wys³ucha³a informacji prezesa
na temat przygotowañ do sezonu letniego.
7. Dokona³a oceny stanu przygotowañ i mo¿liwoci dzia³ania Powiatowej Stacji Sanitarno  Epidemiologicznej
w Kocierzynie, w okresie wzmo¿onego ruchu turystycznego.
8. Zapozna³a siê z informacj¹ Naczelnika Wydzia³u Owiaty Starostwa dotycz¹c¹ zagro¿enia bezpieczeñstwa
dzieci i m³odzie¿y poruszaj¹cych siê po drogach wiejskich oraz podjê³a  wspólnie z Zarz¹dem Dróg Powiatowych  dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany tej sytuacji.
9. Przeanalizowa³a  przedstawiony przez Komendê Po-
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wiatow¹ Policji w Kocierzynie  prewencyjny program ograniczaj¹cy przestêpczoæ w zakresie kradzie¿y pojazdów pn. STOP 24. Podjê³a decyzjê o czêciowym jego sfinansowaniu i wdro¿eniu do realizacji. W dniu 13.01.2003 r.  nast¹pi³o oficjalne otwarcie programu.
10. Nadzorowa³a realizacjê I-go etatu monitorowania miasta Kocierzyna, doprowadzaj¹c do zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego na rynku miejskim.
11. Na jednym z pierwszych posiedzeñ wybra³a nieformalnego zastêpcê Przewodnicz¹cego, którym zosta³
Komendant Powiatowy PSP, oraz uchwali³a wewnêtrzny regulamin dzia³ania Komisji, w znacznym stopniu
usprawniaj¹cy jej pracê.
12. Na swoim posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2002 r. Komisja jednog³onie uchwali³a Powiatowy program zapobiegania przestêpczoci, porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa obywateli na lata 2002  2004.
W 2002 r. nast¹pi³y równie¿ zmiany personalne wewn¹trz Komisji.
Z jej sk³adu odeszli:
 Przewodnicz¹cy  ze wzglêdu na zakoñczenie sprawowania urzêdu Starosty;
 Dwaj radni delegowani przez radê powiatu  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu;
 Przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji  ze wzglêdu na przeniesienie s³u¿bowe.
Po uzupe³nieniu swego sk³adu osobowego, Komisja
kontynuuje dzia³alnoæ zgodnie z ustaw¹ i przyjêtym programem.
Starosta
G. Cyrzan

1979
UCHWA£A Nr V/33/03
Rady Miasta w Czarnej Wodzie
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania przy udzieleniu dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art. 18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorz¹dzie gminnym z 1990 r. (Dz. U. Nr 142,
poz.1591 z 2001 r. pón. zm.), art. 118 ust. 3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz.1014 z pón. zm.) Rada Miejska w Czarnej
Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie dotacji na cele publiczne zwi¹zane z
realizacj¹ zadañ Gminy Miejskiej Czarna Woda, a w szczególnoci na realizacjê zadañ w zakresie:
1) owiaty, edukacji, wychowania, kultury
2) rekreacji, turystyki, sportu,
3) pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia
§2
rodki uzyskane z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane
na:
1) dzia³alnoæ gospodarcz¹,
2) dzia³alnoæ polityczn¹ i religijn¹,
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3) pokrycie kosztów bie¿¹cego utrzymania klubu lub stowarzyszenia, w szczególnoci kosztów administracyjnych.
§3
1. Jednostka ubiegaj¹ca siê o przyznanie dotacji sk³ada
w terminie od 15 listopada do dnia 30 listopada roku
poprzedzaj¹cego realizacjê zadania do Urzêdu Miasta
wniosek o przyznanie dotacji z bud¿etu Miasta Czarna
Woda w ramach rodków zaplanowanych w projekcie
bud¿etu na rok nastêpny
2. Wzór wniosku o przyznanie datacji stanowi za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y.
Do wniosku nale¿y ponadto do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) dokumenty okrelaj¹ce osobowoæ prawn¹ jednostki
2) zobowi¹zanie przyjêcia odpowiedzialnoci merytorycznej i finansowej ze strony osoby realizuj¹cej zadania. Wzór zobowi¹zania stanowi za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y,
3) dokumenty okrelone w zaproszeniu do sk³adania
ofert.
§4
Dotacja nie powinna przekroczyæ 75 % kosztów realizowanego zadania.
§5
1. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje zgodnie z kryteriami zawartymi w zaproszeniu do sk³adania ofert w
terminie do dnia 10 grudnia 3 -osobowa komisja opiniuj¹ca powo³ana przez Burmistrza w sk³adzie:
 dwóch cz³onków w³aciwej komisji Rady Miejskiej
 jeden pracownik Urzêdu Miejskiego
2. Protokó³ Komisji Opiniuj¹cej dotycz¹cy przyznania
rodków finansowych winien byæ przed³o¿ony Burmistrzowi do dnia 12 grudnia roku poprzedzaj¹cego realizacjê zadania.
§6
1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje w terminie do
dnia 20 grudnia Burmistrz po zapoznaniu siê z opini¹
Komisji.
2. Od decyzji Burmistrza nie przys³uguje odwo³anie.
§7
1. Burmistrz w terminie 15 dni od uchwalenia bud¿etu
powiadamia wnioskodawców o przyznanej kwocie dotacji.
2. W przypadku przyznania kwoty dotacji ni¿szej ni¿ okrelona we wniosku Beneficjent zobowi¹zany jest do
przedstawienia kalkulacji dochodów i wydatków na
realizacjê zadania oraz harmonogramu wydatków z dostosowaniem do wysokoci przyznanej kwoty dotacji.
§8
Je¿eli rodki przewidziane na dotacjê w bud¿ecie gminy nie zostan¹ rozdysponowane w ca³oci w okrelonych
wy¿ej terminach, dopuszczalne jest rozpatrywanie dalszych wniosków, a¿ do wyczerpania rodków przeznaczonych w bud¿ecie miasta na dotacje.
§9
1. Miêdzy jednostkami otrzymuj¹cymi dotacje, a Gmin¹
Miejsk¹ w Czarnej Wodzie zawierana jest umowa o dotacjê. W umowie okrela siê:
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1) sposób i termin realizacji zadania,
2) wymagane dokumenty,
3) szczegó³owe zadania, do których wykonania jednostka siê zobowi¹zuje,
4) preliminarz wydatków i ród³a ich finansowania z
okreleniem udzia³u rodków z bud¿etu miasta,
5) sposób kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
6) tryb rozliczeñ z przyznanych rodków.
2. Powy¿sza umowa jest podpisywana przez obie strony.
3. Projekt umowy stanowi za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y.
4. Rejestry zawartych umów prowadz¹ merytoryczne
Wydzia³y Urzêdu Miasta.
§10
1. Uruchomienie dotacji nastêpuje po zatwierdzeniu przez
Radê Miejsk¹ bud¿etu na dany rok, jednak¿e warunkiem jest rozliczenie siê jednostki z przyznanych rodków za rok poprzedni.
2. Przekazanie kolejnej raty rodków nast¹pi po rozliczeniu poprzedniej.
3. Jednostki, którym udzielono dotacji w terminach ustalonych w umowie sk³adaj¹ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji i wykorzystania przyznanych
rodków.
4. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawieraæ informacjê z realizacji poszczególnych elementów zadania.
5. Sprawozdanie finansowe stanowi za³¹cznik nr 4 do
uchwa³y. Ostateczne rozliczenie rodków przyznanych
na dotacje nast¹pi w terminie do dnia 15 grudnia roku
bud¿etowego.
§11
1. Burmistrz sprawuje kontrolê nad prawid³ow¹ realizacj¹ i wykorzystaniem rodków finansowych przeznaczonych na ten cel.
2. Burmistrz ma prawo odmówiæ dalszego finansowania,
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w jego
realizacji lub wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ zawarte w umowie.
3. Burmistrz ma prawo za¿¹daæ zwrotu przyznanej kwoty, jeli rodki te zosta³y wykorzystane na inne cele ni¿
zawarte w umowie.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w wykorzystaniu dotacji jednostka, która otrzyma³a takie wiadczenie nie mo¿e przez okres trzech lat sk³adaæ ponownego wniosku.
§ 12
Traci moc uchwa³a Nr XIV/120/99 Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia trybu postêpowanie przy udzieleniu dotacji na cele
publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

1980
UCHWA£A Nr V/38/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu so³ectw Lubiki i Huta Kalna.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Czarnej Wodzie
uchwala:
§1
1. Statut so³ectwa Lubiki stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y
i
2. Statut so³ectwa Huta Kalna stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/38/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 6 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA LUBIKI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo po³o¿one jest w Gminie Miejskiej Czarna
Woda w jej pó³nocno wschodniej czêci. Obejmuje obszar 1217 ha.
2. Siedzib¹ w³adz so³ectwa s¹ Lubiki.
3. W sk³ad so³ectwa Lubiki wchodzi wie Lubiki Du¿e oraz
wie Lubiki Ma³e z przysió³kami Kamionna i Podlesie.
4. Po³o¿enie so³ectwa oraz przebieg granic okrela mapa
sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* niniejszego statutu.
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta.
§2
So³ectwo dzia³a w oparciu o:
1) ustawê o samorz¹dzie gminnym,
2) statut gminy,
3) statut so³ectwa.

§ 13

Rozdzia³ II
Zadania i sposób ich realizacji

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

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw maj¹cych zasadnicze znaczenie dla zaspakajania zbiorowych potrzeb so³ectwa
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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2) realizacja zadañ o charakterze lokalnym, w szczególnoci:
1) utrzymanie dróg i chodników,
2) utrzymanie i wyposa¿enie placów zabaw,
3) utrzymanie przystanków PKS,
4) naprawa przepustów i melioracja,
5) zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
6) budowa chodników,
7) dofinansowanie OSP,
8) wspó³organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
§4
Zadania okrelone w § 3 so³ectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie decyzji w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych przez Radê Miejsk¹ kompetencji i rodków,
2) opiniowanie spraw maj¹cych zasadnicze znaczenie dla
poprawy zbiorowych potrzeb mieszkañców so³ectwa,
3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych,
4) zg³aszanie Radzie Miejskiej do rozpatrzenia spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci So³ectwa,
5) podejmowanie dzia³añ, maj¹cych na celu utrzymanie
porz¹dku i bezpieczeñstwa w so³ectwie,
6) wspó³pracê z radnymi i Komisjami Rady Miejskiej poprzez uczestnictwo So³tysa w posiedzeniach Komisji,
których tematem bêd¹ sprawy dotycz¹ce so³ectwa.
Rozdzia³ III
Organy so³ectwa i zakres dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  organem uchwa³odawczym,
2) So³tys  organem wykonawczym.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§6
1. Zebranie wiejskie skupia sw¹ dzia³alnoæ g³ównie wokó³ realizacji zadañ maj¹cych zasadnicze znaczenie dla
wspólnoty so³ectwa.
2. Do zebrania wiejskiego w szczególnoci nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz
przyjmowanie sprawozdañ z ich dzia³alnoci,
2) rozpatrywanie spraw wa¿nych dla so³ectwa,
3) ustalanie planu finansowo  rzeczowego wydatków na
zadania przekazane do realizacji so³ectwu oraz przyjmowanie sprawozdañ z ich wykonania,
4) podejmowanie dzia³añ, maj¹cych na celu poprawê
utrzymania porz¹dku bezpieczeñstwa w so³ectwie.
§7
1. Rada So³ecka obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na
posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
2. Do Rady So³eckiej w szczególnoci nale¿y:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowywanie materia³ów i projektów uchwa³ na
zebrania,
3) wystêpowanie wobec zebrania z inicjatyw¹ rozwi¹zywania problemów so³ectwa w tym okrelanie
udzia³u mieszkañców w realizacji zadañ,
4) realizacja uchwa³ i wniosków zebrania wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z zak³adami pracy, organizacjami i

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

stowarzyszeniami w celu wspólnej realizacji zadañ
na rzecz rozwoju infrastruktury,
6) organizowanie konkursów maj¹cych na celu poprawê estetyki so³ectwa,
7) wspó³dzia³anie w zakresie funkcjonowania wietlicy wiejskiej,
8) wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem.
§8
1. Do obowi¹zku So³tysa w szczególnoci nale¿y:
1) organizowanie pracy rady so³eckiej
a) ustalanie projektu porz¹dku obrad,
b) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia,
c) przewodniczenie obradom.
2) przewodniczenie obradom zebrañ wiejskich z wyj¹tkiem zebrañ, których prowadzenie ogólne zebranie wiejskie powierzy³o innej osobie,
3) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
4) So³tys mo¿e uczestniczyæ w pracach rady miejskiej
na zasadach okrelonych w statucie gminy, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. W przypadku nieobecnoci so³tysa obowi¹zki okrelone w ust. 1 pkt 1-4 wykonuje wyznaczony przez Radê
So³eck¹  Cz³onek Rady.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§9
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ka¿dorazowo zawiadamia So³tysa o sesji Rady Miejskiej dostarczaj¹c materia³y
w czêci dotycz¹cej so³ectwa.
§ 10
Dietê i zwrot kosztów podró¿y dla so³tysa okrela Rada
Miejska.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ
wiejskich oraz wa¿noæ podjêtych uchwa³
§ 11
Prawo udzia³u w zebraniu wiejskim przys³uguje mieszkañcom so³ectwa, którzy ukoñczyli 18 lat.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje siê:
1) z inicjatywy Rady So³eckiej,
2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak
nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.
2. O zwo³aniu zebrania zawiadamia siê mieszkañców w
sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed
dat¹ jego odbycia.
3. W zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania podaje siê datê,
godzinê i miejsce odbycia oraz proponowany porz¹dek obrad,
4. O zebraniu powiadamia siê burmistrza i radnych z terenu so³ectwa.
5. Zebrania, o których mowa w § 12 pkt. 2 i 3 zwo³uje siê
w ci¹gu 7 dni od z³o¿onego wniosku.
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§ 14
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa. zostali
o terminie jego odbycia powiadomieni zgodnie z § 13
ust. 2 i 3.
2. Zebranie otwiera so³tys a przewodniczy jego obradom
osoba wybrana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu
jawnym.
3. Proponowany porz¹dek obrad wymaga przyjêcia przez
zebranie wiejskie.
§ 15
Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwa³.

3. Obecnoæ mieszkañców so³ectwa na zebraniu, na którym dokonuje siê wyboru so³tysa i rady so³eckiej ustalana jest na podstawie listy obecnoci.
4. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, mieszkañcy obecni na zebraniu decyduj¹ o jego nowym terminie.
5. Je¿eli jest taka wola mieszkañców, zebranie mo¿e odbyæ siê w tym samym dniu, po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu zebrania.
6. Na zebraniu, które w celu wyboru so³tysa i rady so³eckiej odbywa siê w drugim terminie nie jest wymagana
obecnoæ 1/5 mieszkañców.

§ 16

§ 21

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

1. Prawo zg³aszania i wybierania kandydatów do kandydatów do rady so³eckiej i kandydatów na so³tysa przys³uguje mieszkañcom so³ectwa maj¹cym czynne prawo wyborcze.
2. Zg³oszenie kandydatów mo¿e mieæ formê pisemn¹ lub
ustn¹.
3. Kandydat zg³oszony do Rady So³eckiej musi wyraziæ
zgodê na kandydowanie.

§ 17
1. W przypadku zarz¹dzenia tajnego g³osowania zebranie w g³osowaniu jawnym powo³uje sporód uczestników zebrania 3 osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Do obowi¹zków Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przygotowanie kartek do g³osowania,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u.

§ 22

1. Zebranie wiejskie wybiera w g³osowaniu tajnym sporód sta³ych mieszkañców so³ectwa::
 So³tysa  Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
 4 cz³onków Rady So³eckiej.
2. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje siê w ci¹gu
3-ch miesiêcy od dnia og³oszenia wyników wyborów
do Rady Miejskiej
3. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata i koñczy
siê z momentem wyboru so³tysa i rady so³eckiej na
nastêpn¹ kadencjê.
4. Zebranie wiejskie, na którym dokonuje siê wyboru
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz zachowuj¹c zasady okrelone w § 13 ust. 2 i 3

1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory na
so³tysa, a nastêpnie na pozosta³ych cz³onków Rady
So³eckiej, oba w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
3. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który w trybie g³osowania okrelonym w ust. 2
oddano najwiêksz¹ liczbê g³osów za.
4. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, powo³ana w trybie § 17 ust. 1.
5. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory na zasadach okrelonych § 17 ust. 2.
6. Cz³onek Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e kandydowaæ
do Rady So³eckiej.
7. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego, na których umieszczone s¹ nazwiska i imiona
kandydatów wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
8. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza
je, mieszkañcy g³osuj¹cy wrzucaj¹c wype³nione karty do g³osowania do urny.
9. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ mieszkañców obecnych na zebraniu wiejskim.
10. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
11. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania wiejskiego.

§ 20

§ 23

1. Na zebraniu mieszkañców, na którym dokonuje siê
wyboru so³tysa i rady so³eckiej wymagana jest obecnoæ 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania ustala siê na podstawie sta³ego rejestru wyborczego.

1. Za wybranego na so³tysa uznaje siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych cz³onków rady so³eckiej uznaje siê tych
kandydatów, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie po-

§ 18
1. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, do którego do³¹cza siê podjête uchwa³y.
2. Protokó³ oraz uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Protokó³ wraz z podjêtymi uchwa³ami, w terminie 7 dni,
od odbycia zebrania przekazuje siê do Urzêdu Miejskiego.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
oraz uzupe³nienie sk³adu w toku kadencji
§ 19
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wtarza siê umieszczaj¹c na kartkach do g³osowania nazwiska i imiona kandydatów z równ¹ liczb¹ g³osów.
§ 24
1. So³tys i rada so³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni
przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu, uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o odwo³aniu so³tysa
lub rady so³eckiej musi byæ podpisany przez 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa.
3. Burmistrz w sprawie odwo³ania so³tysa lub ca³ej rady
so³eckiej zwo³uje zebranie mieszkañców w terminie, o
którym mowa w § 13 ust. 5.
§ 25
Burmistrz mo¿e z w³asnej inicjatywy zwo³aæ zebranie
wiejskie w sprawie odwo³ania so³tysa lub ca³ej rady so³eckiej z przyczyn, o których mowa w § 24 ust. 1.
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Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30

1. Statut okrela Rada Miejska, po przeprowadzonej konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
2. Ka¿da zmiana statutu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na wniosek
zebrania wiejskiego i z inicjatywy organów gminy.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/38/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 6 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA HUTA KALNA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 26

§1

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa lub ust¹pienia rady so³eckiej zebranie wiejskie w sprawie wyboru nowego organu zwo³uje Burmistrz w ci¹gu 7 dni od
przyjêcia rezygnacji.

1. So³ectwo po³o¿one jest w Gminie Miejskiej Czarna
Woda w jej pó³nocno wschodniej czêci. Obejmuje obszar 563 ha.
2. Siedzib¹ w³adz so³ectwa jest Huta Kalna.
3. W sk³ad so³ectwa Huta Kalna wchodzi wie Huta Kalna.
4. Po³o¿enie so³ectwa oraz przebieg granic okrela mapa
sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 niniejszego statutu.
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta.

§ 27
1. Zebranie wiejskie mo¿e na uzasadniony wniosek so³tysa odwo³aæ poszczególnych cz³onków rady so³eckiej.
2. Zebranie wiejskie w sprawie odwo³ania poszczególnych cz³onków rady so³eckiej i uzupe³nienia sk³adu zwo³uje rada so³ecka.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa
§ 28
Fundusze so³ectwa sk³adaj¹ siê z:
1) kwot wydzielonych z bud¿etu gminy, wed³ug zasad
okrelonych przez Radê Miejsk¹, z uwzglêdnieniem liczby mieszkañców,
2) rodków w³asnych pochodz¹cych z dobrowolnych
wp³at osób prawnych i fizycznych, organizacji i stowarzyszeñ oraz innej dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 29
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest plan finansowo
 rzeczowy uchwalany przez zebranie wiejskie.
2. W trakcie roku bud¿etowego plan finansowo  rzeczowy mo¿e ulec zmianie na podstawie uchwa³y Rady So³eckiej.
3. Burmistrz, w terminie okrelonym odrêbn¹ uchwa³¹,
powiadamia przewodnicz¹cego o planowanych dla
so³ectwa rodkach finansowych na nastêpny rok bud¿etowy.
4. So³tys, w terminie okrelonym odrêbn¹ uchwa³¹, zobowi¹zany jest przekazaæ Burmistrzowi uchwa³ê zebrania wiejskiego podjêt¹ w sprawie podzia³u zaplanowanych wydatków w granicach kwot, o których mowa w
§ 29 ust. 2 na zadania, których realizacja nale¿y do Rady
So³eckiej.
5. Nadzór nad gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Miasta.

§2
So³ectwo dzia³a w oparciu o:
1) ustawê o samorz¹dzie gminnym,
2) statut gminy,
3) statut so³ectwa.
Rozdzia³ II
Zadania i sposób ich realizacji
§3
Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw maj¹cych zasadnicze znaczenie dla zaspakajania zbiorowych potrzeb so³ectwa
2) realizacja zadañ o charakterze lokalnym, w szczególnoci:
1) utrzymanie dróg i chodników,
2) utrzymanie i wyposa¿enie placów zabaw,
3) utrzymanie przystanków PKS,
4) naprawa przepustów i melioracja,
5) zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
6) budowa chodników,
7) dofinansowanie OSP,
8) wspó³organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
§4
Zadania okrelone w § 3 so³ectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie decyzji w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych przez Radê Miejsk¹ kompetencji i rodków,
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2) opiniowanie spraw maj¹cych zasadnicze znaczenie dla
poprawy zbiorowych potrzeb mieszkañców so³ectwa,
3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych,
4) zg³aszanie Radzie Miejskiej do rozpatrzenia spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci So³ectwa,
5) podejmowanie dzia³añ, maj¹cych na celu utrzymanie
porz¹dku i bezpieczeñstwa w so³ectwie,
6) wspó³pracê z radnymi i Komisjami Rady Miejskiej poprzez uczestnictwo So³tysa w posiedzeniach Komisji,
których tematem bêd¹ sprawy dotycz¹ce so³ectwa.
Rozdzia³ III
Organy so³ectwa i zakres dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  organem uchwa³odawczym
2) So³tys  organem wykonawczym
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§6
1. Zebranie wiejskie skupia sw¹ dzia³alnoæ g³ównie wokó³ realizacji zadañ maj¹cych zasadnicze znaczenie dla
wspólnoty so³ectwa.
2. Do zebrania wiejskiego w szczególnoci nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz
przyjmowanie sprawozdañ z ich dzia³alnoci,
2) rozpatrywanie spraw wa¿nych dla so³ectwa,
3) ustalanie planu finansowo  rzeczowego wydatków
na zadania przekazane do realizacji so³ectwu oraz
przyjmowanie sprawozdañ z ich wykonania,
4) podejmowanie dzia³añ, maj¹cych na celu poprawê
utrzymania porz¹dku,
5) i bezpieczeñstwa w so³ectwie.
§7
1. Rada So³ecka obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na
posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
2. Do Rady So³eckiej w szczególnoci nale¿y:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowywanie materia³ów i projektów uchwa³ na
zebrania,
3) wystêpowanie wobec zebrania z inicjatyw¹ rozwi¹zywania problemów so³ectwa w tym okrelanie
udzia³u mieszkañców w realizacji zadañ,
4) realizacja uchwa³ i wniosków zebrania wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z zak³adami pracy, organizacjami
i stowarzyszeniami w celu wspólnej realizacji zadañ
na rzecz rozwoju infrastruktury,
6) organizowanie konkursów maj¹cych na celu poprawê estetyki so³ectwa,
7) wspó³dzia³anie w zakresie funkcjonowania wietlicy wiejskiej,
8) wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem.
§8
1. Do obowi¹zku So³tysa w szczególnoci nale¿y:
1) organizowanie pracy rady so³eckiej
a) ustalanie projektu porz¹dku obrad,
b) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia,
c) przewodniczenie obradom.
2) przewodniczenie obradom zebrañ wiejskich z wyj¹tkiem zebrañ, których prowadzenie ogólne zebranie wiejskie powierzy³o innej osobie,

3) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
4) So³tys mo¿e uczestniczyæ w pracach rady miejskiej
na zasadach okrelonych w statucie gminy, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. W przypadku nieobecnoci so³tysa obowi¹zki okrelone w ust. 1 pkt 1-4 wykonuje wyznaczony przez Radê
So³eck¹  Cz³onek Rady.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§9
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ka¿dorazowo zawiadamia So³tysa o sesji Rady Miejskiej dostarczaj¹c materia³y
w czêci dotycz¹cej so³ectwa.
§ 10
Dietê i zwrot kosztów podró¿y dla so³tysa okrela Rada
Miejska.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz wa¿noæ podjêtych uchwa³
§ 11
Prawo udzia³u w zebraniu wiejskim przys³uguje mieszkañcom so³ectwa, którzy ukoñczyli 18 lat.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje siê:
1) z inicjatywy Rady So³eckiej,
2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak
nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.
2. O zwo³aniu zebrania zawiadamia siê mieszkañców w
sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed
dat¹ jego odbycia.
3. W zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania podaje siê datê,
godzinê i miejsce odbycia oraz proponowany porz¹dek obrad,
4. O zebraniu powiadamia siê burmistrza i radnych z terenu so³ectwa.
5. Zebrania, o których mowa w § 12 pkt 2 i 3 zwo³uje siê
w ci¹gu 7 dni od z³o¿onego wniosku.
§ 14
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa. zostali
o terminie jego odbycia powiadomieni zgodnie z § 13
ust. 2 i 3.
2. Zebranie otwiera so³tys a przewodniczy jego obradom
osoba wybrana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu
jawnym.
3. Proponowany porz¹dek obrad wymaga przyjêcia przez
zebranie wiejskie.
§ 15
Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwa³.
§ 16
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
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3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
§ 17
1. W przypadku zarz¹dzenia tajnego g³osowania zebranie w g³osowaniu jawnym powo³uje sporód uczestników zebrania 3 osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Do obowi¹zków Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przygotowanie kartek do g³osowania,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania
3) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u.
§ 18
1. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, do którego do³¹cza siê podjête uchwa³y.
2. Protokó³ oraz uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Protokó³ wraz z podjêtymi uchwa³ami, w terminie 7 dni,
od odbycia zebrania przekazuje siê do Urzêdu Miejskiego.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
oraz uzupe³nienie sk³adu w toku kadencji
§ 19
1. Zebranie wiejskie wybiera w g³osowaniu tajnym sporód sta³ych mieszkañców so³ectwa:
 So³tysa  Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej,
 3 cz³onków Rady So³eckiej.
2. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje siê w ci¹gu
3-ch miesiêcy od dnia og³oszenia wyników wyborów
do Rady Miejskiej.
3. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata i koñczy
siê z momentem wyboru so³tysa i rady so³eckiej na nastêpn¹ kadencjê.
4. Zebranie wiejskie, na którym dokonuje siê wyboru
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz zachowuj¹c zasady okrelone w § 13 ust. 2 i 3.
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2. Zg³oszenie kandydatów mo¿e mieæ formê pisemn¹ lub
ustn¹.
3. Kandydat zg³oszony do Rady So³eckiej musi wyraziæ
zgodê na kandydowanie.
§ 22
1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory na
so³tysa, a nastêpnie na pozosta³ych cz³onków Rady So³eckiej, oba w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
3. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który w trybie g³osowania okrelonym w ust. 2 oddano najwiêksz¹ liczbê g³osów za.
4. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, powo³ana w trybie § 17 ust. 1.
5. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory na zasadach okrelonych § 17 ust. 2.
6. Cz³onek Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
7. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego, na których umieszczone s¹ nazwiska i imiona
kandydatów wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
8. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
mieszkañcy g³osuj¹cy wrzucaj¹c wype³nione karty do
g³osowania do urny.
9. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ mieszkañców obecnych na zebraniu wiejskim.
10. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
11. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania wiejskiego.

§ 20

§ 23

1. Na zebraniu mieszkañców, na którym dokonuje siê
wyboru so³tysa i rady so³eckiej wymagana jest obecnoæ 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania ustala siê na podstawie sta³ego rejestru wyborczego.
3. Obecnoæ mieszkañców so³ectwa na zebraniu, na którym dokonuje siê wyboru so³tysa i rady so³eckiej ustalana jest na podstawie listy obecnoci.
4. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, mieszkañcy obecni na zebraniu decyduj¹ o jego nowym terminie.
5. Je¿eli jest taka wola mieszkañców, zebranie mo¿e odbyæ siê w tym samym dniu, po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu zebrania.
6. Na zebraniu, które w celu wyboru so³tysa i rady so³eckiej odbywa siê w drugim terminie nie jest wymagana
obecnoæ 1/5 mieszkañców.

1. Za wybranego na so³tysa uznaje siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych cz³onków rady so³eckiej uznaje siê tych
kandydatów, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie powtarza siê umieszczaj¹c na kartkach do g³osowania nazwiska i imiona kandydatów z równ¹ liczb¹ g³osów.

§ 21
1. Prawo zg³aszania i wybierania kandydatów do kandydatów do rady so³eckiej i kandydatów na so³tysa przys³uguje mieszkañcom so³ectwa maj¹cym czynne prawo wyborcze.

§ 24
1. So³tys i rada so³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni
przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu, uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o odwo³aniu so³tysa
lub rady so³eckiej musi byæ podpisany przez 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa.
3. Burmistrz w sprawie odwo³ania so³tysa lub ca³ej rady
so³eckiej zwo³uje zebranie mieszkañców w terminie, o
którym mowa w § 13 ust. 5
§ 25
Burmistrz mo¿e z w³asnej inicjatywy zwo³aæ zebranie
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wiejskie w sprawie odwo³ania so³tysa lub ca³ej rady so³eckiej z przyczyn, o których mowa w § 24 ust. 1
§ 26
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa lub ust¹pienia rady so³eckiej zebranie wiejskie w sprawie wyboru nowego organu zwo³uje Burmistrz w ci¹gu 7 dni od
przyjêcia rezygnacji
§ 27
1. Zebranie wiejskie mo¿e na uzasadniony wniosek so³tysa odwo³aæ poszczególnych cz³onków rady so³eckiej.
2. Zebranie wiejskie w sprawie odwo³ania poszczególnych cz³onków rady so³eckiej i uzupe³nienia sk³adu
zwo³uje rada so³ecka.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa
§ 28
Fundusze so³ectwa sk³adaj¹ siê z:
1. kwot wydzielonych z bud¿etu gminy, wed³ug zasad
okrelonych przez Radê Miejsk¹, z uwzglêdnieniem liczby mieszkañców,
2. rodków w³asnych pochodz¹cych z dobrowolnych
wp³at osób prawnych i fizycznych, organizacji i stowarzyszeñ oraz innej dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 29
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest plan finansowo
 rzeczowy uchwalany przez zebranie wiejskie.
2. W trakcie roku bud¿etowego plan finansowo  rzeczowy mo¿e ulec zmianie na podstawie uchwa³y Rady So³eckiej.
3. Burmistrz, w terminie okrelonym odrêbn¹ uchwa³¹,
powiadamia przewodnicz¹cego o planowanych dla
so³ectwa rodkach finansowych na nastêpny rok bud¿etowy.
4. So³tys, w terminie okrelonym odrêbn¹ uchwa³¹, zobowi¹zany jest przekazaæ Burmistrzowi uchwa³ê zebrania wiejskiego podjêt¹ w sprawie podzia³u zaplanowanych wydatków w granicach kwot, o których mowa w
§ 29 ust. 2 na zadania, których realizacja nale¿y do Rady
So³eckiej.
5. Nadzór nad gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Miasta.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Statut okrela Rada Miejska, po przeprowadzonej konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
2. Ka¿da zmiana statutu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na wniosek
zebrania wiejskiego i z inicjatywy organów gminy.

1981
UCHWA£A Nr VI/46/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany w statucie Dzierzgoñskiego Orodka
Kultury.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z pón. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z pón. zm.) Rada Miejska w dzierzganiu uchwala, co nastêpuje:
§1
U¿yte w uchwale Nr XXV/153/2000 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzierzgoñskiego Orodka Kultury i w za³¹czniku do uchwa³y, w ró¿nych przypadkach wyrazy Zarz¹d
Miejski zmienia siê wyrazy Burmistrz Dzierzgonia.
§2
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXV/153/2000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie
uchwalenia statutu Dzierzgoñskiego Orodka Kultury § 5
otrzymuje brzmienie:
1. Dyrektora Dzierzgoñskiego Orodka Kultury powo³uje i odwo³uje Burmistrz Dzierzgonia, powo³anie to
mo¿e nast¹piæ równie¿ w drodze konkursu przeprowadzonego przez organ za³o¿ycielski.
2. Dyrektor Dzierzgoñskiego Orodka Kultury zarz¹dza
instytucj¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. Przy Dzierzgoñskim Orodku Kultury dzia³a Rada Programowa jako spo³eczny organ opiniodawczo- doradczy powo³ywany przez Burmistrza Dzierzgonia,
na wniosek dyrektora Dzierzgoñskiego Orodka Kul
tury, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwej komisji Rady Miejskiej.
Rada sk³ada siê z przedstawicieli Rady Miejskiej, rodowisk twórczych i gospodarczych, stowarzyszeñ,
szkó³, M³odzie¿owej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoñ, innych spo³ecznych ruchów kulturalnych oraz
mieszkañców gminy.
4. W sk³ad Rady wchodz¹: przewodnicz¹cy Rady Programowej, sekretarz oraz czterech do omiu cz³onków. Przewodnicz¹cego i sekretarza Rada wybiera
sporód siebie na pierwszym posiedzeniu.
5. Kadencja Rady trwa cztery lata od dnia powo³ania.
6. Radê Programow¹ powo³uje siê w ci¹gu 30 dni od
up³ywu kadencji.
Pierwsz¹ Radê powo³uje siê w terminie 45 dni od dnia
wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
7. Projekt regulamin Rady Programowej opracowuje
dyrektor Dzierzgoñskiego Orodka Kultury, a uchwala Rada Programowa, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwej komisji Rady.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk
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UCHWA£A Nr V/29/2003
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urz¹dzeñ turystycznych
i rekreacyjno  sportowych wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹ dzia³ek nr 403 i nr 404 we wsi Ciecholewy gm. Konarzyny.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu urz¹dzeñ turystycznych i rekreacyjno  sportowych
wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹ dzia³ek nr 403 i nr 404 we
wsi Ciecholewy gm. Konarzyny, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³ki nr 403 i nr 404 po³o¿one we wsi
Ciecholewy gm. Konarzyny, bezporednio przy drodze
wojewódzkiej nr 212 i po³udniowym brzegu rzeki Brdy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren urz¹dzeñ turystycznych i rekreacyjno  sportowych wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹, oznaczony na rysunku planu literami UT, US, ZP;
2) teren drogi g³ównej, oznaczony na rysunku planu literami KG.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, ozna-
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czony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
5) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie
standardów jakoci rodowiska okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ turystycznych i rekreacyjno  sportowych wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹  dla
realizacji celów publicznych, oznaczony na rysunku planu literami UT, US, ZP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê zaplecza turystyki wodnej, obejmuj¹cego m. in. przystañ kajakow¹
2) wydzielenie pola biwakowego pod warunkiem
umo¿liwienia dostêpu do wody pitnej oraz odprowadzenia cieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
3) wszelkie formy zagospodarowania terenu zwi¹zane
ze sportem i rekreacj¹ (place sportowe, urz¹dzenia
sportowe oraz inne zwi¹zane z letnim wypoczynkiem);
4) usytuowanie obiektów ma³ej architektury niezbêdnych dla obs³ugi dziennego pobytu turystów wraz z
zieleni¹ towarzysz¹c¹;
5) wyznaczenie przejæ pieszych ogólnodostêpnych;
6) realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
7) obs³ugê komunikacyjn¹ na zasadzie s³u¿ebnoci na
podstawie przepisów szczególnych, poprzez dzia³kê nr 405 z wykorzystaniem wy³¹cznie istniej¹cego
zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 na drogê gminn¹ obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 417 (przy po³udniowo 
zachodniej granicy dzia³ki nr 405).
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu Nr 9 Okolice Jezior Krêpsko i Szczytno;
2) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji zagospodarowania terenu w³aciwoci geotechniczne
i hydrologiczne gruntu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami;
3) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej  nieutwardzonej;
4) ograniczyæ zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci do granic terenu;
5) wykluczyæ formy zagospodarowania terenu naruszaj¹ce istniej¹ce stosunki wodne z wyj¹tkiem niezbêdnych dzia³añ zwi¹zanych z zabezpieczeniem terenu
przed zalewaniem;
6) stosowanie wy³¹cznie niezbêdnych zabiegów niwelacyjnych;
7) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych i p³ynnych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ
zgodna z ustaw¹ o odpadach, a wygl¹d pojemników do gromadzenia odpadów nie powinien wp³ywaæ niekorzystnie na walory estetyczno  widokowe otaczaj¹cego krajobrazu;
8) wprowadziæ, w szczególnoci w s¹siedztwie drogi
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g³ównej KG, zieleñ izolacyjn¹ gatunków rodzimych,
zgodnych z wystêpuj¹cymi na terenie siedliskami.
4. Na terenie, okrelonym w ust. 1:
1) nale¿y przewidzieæ WC ekologiczne;
2) wprowadza siê zakaz budowy wszelkich obiektów
budowlanych kubaturowych  w³¹cznie z tymczasowymi;
3) istnieje obowi¹zek swobodnego dostêpu do wód 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa wodnego;
4) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cego wodoci¹gu;
5) nie przewiduje siê budowy obiektów wymagaj¹cych
zasilania w energiê elektryczn¹.
§7
1. Wyznacza siê teren komunikacji, przeznaczony na poszerzenie przylegaj¹cej drogi wojewódzkiej nr 212 w
klasie drogi g³ównej  dla realizacji celów publicznych,
oznaczony na rysunku planu literami KG.
2. Na terenie, okrelonym w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
§8
Grunty orne klasy V objête granic¹ uchwalenia planu
przeznacza siê na cele nierolnicze.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Konarzyny, uchwalonego
uchwa³¹ Nr XVIII/73/92 Rady Gminy w Konarzynach z dnia
29 maja 1992 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskie go Nr 13, poz. 99
z dnia 23 lipca 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Konarzyny.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski

1983
UCHWA£A Nr II/VIII/90/03
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych
szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), oraz art. 17
ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Powiatu
Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany do planu sieci publicznych szkó³
ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim, ustalonego w za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXIII/296/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych w
Powiecie Wejherowskim, zmienionej uchwa³¹ Nr XXXIV/
302/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 stycznia
2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/296/01 Rady
Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim, okrelone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê t.j. planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim, okreslony w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Wejherowskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczacy Rady
K. Bistroñ
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/VIII/90/03
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 30 maja 2003 r.
Zmiany do planu sieci publicznych szkó³
ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim

1. W punkcie 1. Licea Ogólnokszta³c¹ce, wykrela siê
pozycje 9: 9. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Bojanie, Powiat Wejherowski.
2. W punkcie 1. Licea Ogólnokszta³c¹ce, dotychczasowy
zapis pozycji 10: 10. Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Strzepczu, Strzepcz ul. Derdowskiego 1, Powiat Wejherowski staje siê zapisem pozycji 9 w tym samym
brzmieniu.
3. W punkcie 1. Licea Ogólnokszta³c¹ce, dodaje siê pozycje 10: 10. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kostkowie,
Kostkowo 84-252 Zamostne, Gmina Gniewino.
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Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/VIII/90/03
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 30 maja 2003 r.

Tekst jednolity planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowkim
1. Licea Ogólnokszta³c¹ce.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa szko³y
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Wejherowie
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Rumi
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Rumi
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Redzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Strzepczu
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Kostkowie

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Bukowa 1
84-200 Wejherowo
Osiedle Kaszubskie
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
ul. Dworcowa 5
Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-230 Rumia
ul. Starowiejska 4
84-232 Rumia
ul. Stoczniowców 6
84-240 Reda
ul. £¹kowa 36/38
84-222 Strzepcz
ul. Derdowskiego 1
Kostkowo
84-252 Zamostne

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Miasto Wejherowo
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Miasto Rumia
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Gmina Gniewino

2. Licea Profilowane.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa szko³y
I Liceum Profilowane w
Wejherowie
II Liceum Profilowane
w Wejherowie
III Liceum Profilowane
w Wejherowie
IV Liceum Profilowane dla
Nies³ysz¹cych w Wejherowie
Liceum Profilowane w Rumi

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279
Rumia
ul. Grunwaldzka 57

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski

3. Technika.
Lp.

Nazwa szko³y

1.

Technikum nr 1 w Wejherowie

2.

Technikum nr 2 w Wejherowie

3.

Technikum nr 3 w Wejherowie

4.

Technikum nr 4 dla Nies³ysz¹cych
w Wejherowie

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
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4. Zasadnicze Szko³y Zawodowe.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa szko³y
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 w
Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 2
w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 3
w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 4
dla Nies³ysz¹cych w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 5
Specjalna w Wejherowie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Redzie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Rumi

Siedziba szko³y
84-200 Wejherowo
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 279
84-240 Reda
ul. Gdañska 33
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 57

1984
POROZUMIENIE
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie rozwi¹zania porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dotycz¹cego wspó³pracy
w zakresie wyra¿ania opinii przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w sprawie wydawania przez Starostê Wejherowskiego zezwolenia na sprowadzenie zw³ok i szcz¹tków z obcego pañstwa i pochowania ich na terenie powiatu wejherowskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28 marca 2001 r. Nr
28, poz. 288).
§1
Strony porozumienia zgodnie owiadczaj¹, ¿e ³¹cz¹ce
je porozumienie rozwi¹zuj¹, na podstawie § 3 ust. 4 cytowanego porozumienia.
§2
1. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Lek. med. E. Banasik
Specjalista epidemiolog

Starosta Wejherowski
J. Reszke

1985
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 czerwca 2003 r. pomiêdzy:
Powiatem Wejherowskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu w osobach:
1. Józef Reszke  Starosta Wejherowski
2. Marek Panek  Cz³onek Zarz¹du
zwanym dalej Powiatem, a
Gmina £êczyce, reprezentowana przez:
Bozenê Chmielewsk¹  Wójta Gminy £êczyce
zwan¹ dalej Gmin¹.
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie

Organ Prowadz¹cy
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski
Powiat Wejherowski

uchwa³y Rady Powiatu Nr II/VII/81/03 z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gmin¹ £êczyce dotycz¹cego wspólnej realizacji zadania modernizacja drogi £êczyce  Godêtowo oraz uchwa³y Rady
Gminy Nr IX/26/2003 w sprawie podpisania porozumienia z dnia 31.05.2003 r. i ma na celu pomoc finansow¹
Gminy udzielon¹ na realizacjê zadania pod nazw¹ modernizacja drogi £êczyce  Godêtowo dotycz¹cego drogi powiatowej przebiegaj¹cej przez Gminê.
§1
Zadanie modernizacja drogi £êczyce  Godêtowo dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej, poszerzeniu
i wzmocnieniu nawierzchni jezdni oraz budowê chodników na odcinku drogi nr 10162 d³ugosci 0,4 km w miejscowoci £êczyce.
§2
1. W ramach realizacji zadania Powiat zorganizuje i przeprowadzi postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu i bêdzie nadzorowa³ wykonanie.
2. Postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbêdzie siê zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz. U. Nr 72, poz. 664
z 2002 r. z pózn. zm.).
§3
Termin realizacji zadania ustala siê w okresie od 1 sierpnia do 30 wrzenia 2003 r.
§4
Szacunkowa wartoæ prac strony ustalaj¹ na kwotê
407.000 z³ (czterysta siedem tysiêcy z³) z czego 150.000 zl
(sto piêædziesi¹t tysiêcy z³) Gmina przeka¿e Powiatowi jako
pomoc finansow¹ w terminie do dnia 30 wrzenia 2003 r.
przelewem na konto:
83500004-5005-3700-12/0, Kaszubski Bank Spóldzielczy w Wejherowie.
§5
1. Powiat po zakonczeniu robót okrelonych w § 1 przedstawi Gminie kosztorys powykonawczy, celem udokumentowania wydatkowanych rodków finansowych.
2. rodki przekazane przez Gminê, a wydatkowane niezgodnie z celem porozumienia, podlegaj¹ zwrotowi
w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu.
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§6

Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania rodków przekazanych Powiatowi na realizacjê zadania.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewanoci.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o finansach
publicznych.
§9
1. Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

Gmina
Wójt Gminy £êczyce
B. Chmielewska
p.o. Skarbnika Gminy
M. Mazurek

1986
UCHWA£A Nr IX/87/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Rady Gminy Ustka Nr II/28/
2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806/Rada
Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Na wniosek w³acicieli obiektów MIRIADA w Rowach
w Uchwale Rady Gminy Ustka Nr II/28/2002 z dnia 26
kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrêbie
Rowy w § 1 pkt 1 skrela siê wiersz e.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

1987
UCHWA£A Nr IX/90/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzia³ek nr 111/3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i 112/3 w obrêbie geodezyjnym Lêdowo, w gminie Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1804;
z 2002 r., Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112), uchwa³y nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, uchwa³y Nr V/47/2002 Rady Gminy
w Ustce z dnia 30 sierpnia 2002 r., w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, dla terenów po³o¿onych w obrêbie Lêdowo na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Ustka uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu dzia³ek 111/3 i 112/3 w obrêbie geodezyjnym Lêdowo, w gminie Ustka.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 111/3 i 112/3 po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Lêdowo, w gminie Ustka,
o ³¹cznej powierzchni 4,77 ha.
§2
Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunku pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzia³ki 111/3 w obrêbie Lêdowo,
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y, wykonanym na
mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1 000,
§3
Na rysunku, o którym mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§4
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) zabudowie mieszkaniowej  s¹ to budynki mieszkalne,
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych budynkami gara¿owymi i gospodarczymi, usytuowane na
wydzielonych dzia³kach budowlanych;
3) budynku mieszkalnym jednorodzinnym  s¹ to budynki wolnostoj¹ce, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹ce konstrukcyjnie samodzieln¹ ca³oæ, w których dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej
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5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
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ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku,
budynku gospodarczym  jest to budynek przeznaczony do gara¿owania samochodów osobowych, a
tak¿e niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materia³ów, narzêdzi
i sprzêtu s³u¿¹cych do obs³ugi budynku mieszkalnego i jego otoczenia,
nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê,
której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie
dotyczy ganków, wykuszy, balkonów oraz otwartych
wiat i altan o lekkiej konstrukcji drewnianej, nie zwi¹zanych trwale z gruntem, o powierzchni pojedynczego obiektu do 10 m2,
poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie;
wysokoci budynku  jest to wysokoæ od poziomu
terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub
punktu zbiegu po³aci dachowych,
modernizacji odtworzeniowej budynku  jest to rozbiórka budynku zu¿ytego technicznie i jego odbudowa z nowych materia³ów, przy zachowaniu charakteru i wielkoci bry³y budynku, proporcji rzutu przyziemia, k¹ta nachylenia po³aci dachowych, wielkoci
okien itp.
powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona po obrysie budynku na poziomie posadzki parteru;
powierzchni terenu biologicznie czynnej  oznacza to
grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wodê powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 10 m2,
us³ugach nieuci¹¿liwych  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie powoduj¹ca wzrostu ha³asu, emisji py³ów,
odorów, znacz¹cego wzrostu natê¿enia ruchu pojazdów, a tak¿e intensywnego ruchu ludnoci i wzrostu
poczucia zagro¿enia, czy zak³ócenia spokoju s¹siedzkiego. Mog¹ to byæ np. handel detaliczny, wiadczony poza godzinami nocnymi na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 30 m2 powierzchni sprzeda¿nej, us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, tapicerskie, drobne
naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego,
us³ugi programowania komputerowego i internetowe, prawne, medyczne wiadczone poza szpitalami
i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, porednictwo ubezpieczeniowe, us³ugi biurowe
i administracyjne prowadz¹ce dzia³alnoæ w pomieszczeniach typu biurowego lub inne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
us³ugach turystycznych  jest to udzielanie noclegów w formie motelu, hotelu, pensjonatu, gastronomia bez nocnej dzia³alnoci rozrywkowej, porednictwo w wynajmie noclegów, organizacja imprez
i wycieczek, wynajem rowerów i riksz, informacja
turystyczna itp.

Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu
§5
Ustalenia w zakresie
ochrony rodowiska kulturowego
Obejmuje siê ochron¹ uk³ad urbanistyczny osiedla oraz
bry³ i czêciowo detalu istniej¹cych budynków mieszkalnych, a tak¿e istniej¹cego zadrzewienia w granicach planu. Zasady ochrony zawarte s¹ w sformu³owanych w § 6
i § 10 ustaleniach planu.
§6
Ustalenia w zakresie zabudowy,
zagospodarowania i u¿ytkowania terenów
1. Ustala siê dla budynków mieszkalnych modernizowanych i nowowznoszonych:
a) stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów
wykoñczeniowych: ceg³a pe³na licowa, ok³adziny
klinkierowe, kamieñ ciosany i ok³adziny kamienne,
drewno, tynki bia³e lub w odcieniach szaroci, czerwieni i br¹zu, z mo¿liwym barwionym belkowaniem
w formie cian ryglowych,
b) stosowanie dla pokryæ dachowych materia³ów ceramicznych lub bitumicznych w stonowanych kolorach,
2. Ustala siê dla budynków gospodarczych modernizowanych i nowowznoszonych:
a) realizacjê budynków bez podpiwniczenia
b) wysokoæ budynków do 6,0 m
c) dachy o k¹cie nachylenia 10 do 450
d) stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów
wykoñczeniowych, jak dla budynków mieszkalnych
e) stosowanie dla pokryæ dachowych materia³ów ceramicznych lub bitumicznych w stonowanych kolorach.
3. Ustala siê realizacjê nowych i modernizowanych ogrodzeñ od strony ci¹gów komunikacyjnych w formie
¿ywop³otów, parkanów drewnianych, s³upów ceglanych lub tynkowanych z przês³ami stalowymi oraz
murów tynkowanych i z ceg³y licowej.
4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
5. Na terenach zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
40% powierzchni dzia³ki budowlanej.
6. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej winna wynosiæ nie mniej, ni¿ 70% jej powierzchni.
7. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki us³ugowomieszkaniowej winna wynosiæ nie mniej, ni¿ 40% jej
powierzchni.
8. Ustala siê pozostawienie drzewostanu sosnowego na
dzia³kach budowlanych poza obrysem projektowanych budynków powiêkszonym o 5,0 m.
9. W obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzania raportu o
oddzia³ywaniu na rodowisko.
10. Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN i U/MN nie
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mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
11. Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych
warunków posadowienia nowoprojektowanych budynków.
12. Nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowanych budynków w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
13. Zagospodarowanie dzia³ki budowlanej winno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników. Nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych w
obrêbie dzia³ek budowlanych winny zapewniaæ mo¿liwoæ przenikania wód opadowych do gruntu.
§7
Ustalenia w zakresie obs³ugi komunikacyjnej
i zagospodarowania terenów komunikacji
1. Dojazd do terenów objêtych opracowaniem z drogi
wewnêtrznej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
w Ustce, na dzia³ce 357/6.
2. Ustala siê organizacjê ruchu w ca³ym obszarze planu,
jak w strefie zamieszkania, z zastosowaniem rozwi¹zañ i urz¹dzeñ przewidzianych dla ruchu uspokojonego.
3. Nawierzchnie projektowanych ci¹gów pieszo-jezdnych
nale¿y wykonaæ jako przepuszczalne lub czêciowo
przepuszczalne.
4. Ustala siê owietlenie zewnêtrzne na terenie objêtym
planem wzd³u¿ ci¹gów pieszo-jezdnych.
5. Ustala siê prowadzenie w granicach terenów komunikacji sieci uzbrojenia technicznego.
6. Dla celów ewakuacji mieszkañców wskazuje siê drogê
do Ustki.
§8
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê,
odprowadzenia cieków i wód opadowych
oraz usuwania odpadów
1. Zaopatrzenie w wodê zabudowy i zagospodarowania
z lokalnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych (ujêcia wody
wraz ze stacj¹ wodoci¹gow¹, planowanych na terenie
oznaczonym symbolem 9WZ), rozbudowan¹ sieci¹ wodoci¹gow¹. W warunkach specjalnych, zaopatrzenie w
wodê z ujêcia wody w Ustce. W przypadku odst¹pienia od budowy ujêcia wody, teren objêty planem zaopatrywany bêdzie ze zbiorowych zak³adowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce istniej¹c¹ sieci¹ wodoci¹gow¹.
2. Odprowadzenie cieków bytowych z terenów mieszkaniowych oznaczonych od 2MN  5MN, 7MN, 8MN,
11MN-16MN i 18MN oraz terenu us³ugowo-mieszkaniowego oznaczonego symbolem 17U/MN sieci¹ kanalizacji sanitarnej na przepompowniê cieków projektowan¹ na terenie oznaczonym symbolem 21NOp i dalej kolektorem t³ocznym do sieci kanalizacji sanitarnej,
któr¹ sp³yn¹ na oczyszczalniê cieków w Ustce. W przypadku odst¹pienia od budowy przepompowni, cieki
z terenów mieszkaniowych oznaczonych od 2MN 
5MN, 7MN, 8MN, 11MN-16MN i 18MN odprowadziæ
istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno 
t³oczn¹.
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3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy na w³asny nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego sp³ywu wód lub do gruntu studniami ch³onnymi. W przypadku zak³ócenia naturalnego sp³ywu
wód, wykonaæ zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce zalewanie s¹siednich dzia³ek. Wody opadowe z ci¹gów
pieszo-jezdnych odprowadzaæ powierzchniowo do
gruntu poprzez stosowanie nawierzchni przepuszczalnych. Mo¿liwe jest wykorzystywanie wód deszczowych
dla uzupe³nienia bilansu wodnego w obszarze poszczególnych nieruchomoci.
4. Powstaj¹ce odpady komunalne zbieraæ w szczelnych
pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów
wskazanych przez Urz¹d Gminy, lub za porednictwem
koncesjonowanego przedsiêbiorstwa.
5. Odpady inne ni¿ komunalne zbieraæ w odrêbnych,
szczelnych pojemnikach i przekazywaæ do najbli¿ej po³o¿onych miejsc, w których mog¹ byæ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, wskazane przez Urz¹d
Gminy, lub za porednictwem koncesjonowanego
przedsiêbiorstwa.
§9
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o,
gaz i energiê elektryczn¹
1. Zaopatrzenie w ciep³o zabudowy mieszkaniowej na
terenach oznaczonych od 2MN5MN, 7MN, 8MN,
11MN-16MN i 18MN oraz terenu us³ugowo-mieszkaniowego oznaczonego symbolem 17U/MN z kot³owni
indywidualnych, z preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, gaz p³ynny,
olej opa³owy, drewno itp. lub niekonwencjonalnych
róde³ energii (zasoby geotermalne, energia s³oneczna).
2. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej (planowanej) redniego cinienia.
3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ za pomoc¹ sieci
kablowych nn., na podstawie warunków technicznych
przy³¹czenia i umowy o przy³¹czenie.
4. Ustala siê budowê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie oznaczonym symbolem
22EE. Stacjê przy³¹czyæ lini¹ kablow¹ 15kV do stacji nr
352. W przypadku odst¹pienia od budowy stacji
transformatorowej, teren objêty planem zaopatrywany bêdzie ze stacji 15/0,4 po³o¿onych poza obszarem
planu.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§ 10
Ustala siê podzia³ obszaru planu na 31 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 13 terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
symbolem MN,
 1 teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej, oznaczony symbolem U/MN,
 3 tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami WZ, NOp i EE,
 3 tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI,
 2 tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolem ZP,
 9 terenów komunikacji oznaczonych symbolami KX, KP.
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I. Teren oznaczony symbolem 1ZI o powierzchni ok. 0,1ha
funkcja: Teren zieleni izolacyjnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
1. Ustala siê zakaz zabudowy na terenie
2. Ustala siê zachowanie drzewostanu sosnowego
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do dalszej eksploatacji pozostawia siê istniej¹ce podziemne
sieci uzbrojenia terenu (wodoci¹gowa, elektroenergetyczna).
II. Teren oznaczony symbolem 2MN  o powierzchni
ok.0,25 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹
dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o
w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy
budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych
i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów otworów okiennych oraz wykonywania nowych otworów okiennych w elewacji frontowej oraz na 1 i 2
kondygnacji nadziemnej w elewacjach bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych okiennic na elewacji
frontowej,
d) Od strony elewacji ogrodowej mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien mansardowych w formie wystawki,
e) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci
dachowych ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹
nadziemn¹
3. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego,
4. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków
2:1
b) Szerokoæ frontu nie wiêksz¹ ni¿ 14,0 m
5. Ustala siê pozostawienie istniej¹cej zabudowy gospodarczej i rekreacyjnej, zlokalizowanej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
do czasu wyeksploatowania technicznego, bez mo¿liwoci modernizacji i rekonstrukcji,
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po zewnêtrznym obrysie istniej¹cego budynku mieszkalnego,
7. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami
1ZI i 3MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od granicy planu, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 25,0 m od ciany budynku mieszkalnego, jak
na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
ustalenia w zakresie komunikacji:
10. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego na
terenie 09KX.
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Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
11. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
12. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
III.Teren oznaczony symbolem 3MN  o powierzchni
ok.0,29 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹
dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o
w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy
budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych
i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów
otworów okiennych oraz wykonywania nowych
otworów okiennych w elewacji frontowej oraz
na 1 i 2 kondygnacji nadziemnej w elewacjach
bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych i odtworzenie brakuj¹cych okiennic na elewacji frontowej,
d) Od strony elewacji ogrodowej mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien mansardowych w formie wystawki,
e) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹ nadziemn¹,
3. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego.
4. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1
b) D³u¿sz¹ cianê budynku do 14,0 m,
5. Ustala siê pozostawienie istniej¹cej zabudowy gospodarczej i rekreacyjnej, zlokalizowanej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
do czasu wyeksploatowania technicznego, bez
mo¿liwoci modernizacji i rekonstrukcji,
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po zewnêtrznym obrysie istniej¹cego budynku mieszkalnego,
7. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami 2MN i 4MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od granicy planu, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 25,0 m od ciany budynku mieszkalnego,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
ustalenia w zakresie komunikacji:
10. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 09KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
11. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
12. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
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IV. Teren oznaczony symbolem 4MN  o powierzchni
ok.0,34 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren
stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom
o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów
otworów okiennych oraz wykonywania nowych
otworów okiennych w elewacji frontowej oraz
na 1 i 2 kondygnacji w elewacjach bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych okiennic na elewacji frontowej,
d) Od strony elewacji ogrodowej mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien mansardowych w
formie wystawki,
e) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹ nadziemn¹.
3. Ustala siê wzniesienie do dwóch budynków gospodarczych na terenie.
4. Ustala siê dla budynków gospodarczych:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 10,0 m
5. Ustala siê pozostawienie istniej¹cej zabudowy gospodarczej i rekreacyjnej do czasu wyeksploatowania technicznego, bez mo¿liwoci modernizacji.
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po zewnêtrznym obrysie istniej¹cego budynku mieszkalnego,
7. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami 3MN i 6ZP, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od granicy planu, jak na rysunku
planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 25,0 m od ciany budynku mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
ustalenia w zakresie komunikacji:
10. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 09KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
11. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
12. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
V. Teren oznaczony symbolem 5MN  o powierzchni
ok.0,16 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹
dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o
w³asnoci lokali.
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Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Dopuszcza siê modernizacjê odtworzeniow¹ budynku
3. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Mo¿liwoæ powiêkszenia d³ugoci i szerokoci
budynku do 10%,
b) Mo¿liwe zwiêkszenie wysokoci kondygnacji do
10%,
c) Pozostawienie bez zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych. Podwy¿szenie kalenicy mo¿e
wynikn¹æ jedynie wskutek zwiêkszenia wymiarów budynku w planie i wysokoci kondygnacji,
d) Zachowanie lub odtworzenie detalu okna wykuszowego w elewacji bocznej,
e) Mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien
mansardowych w formie wystawki,
f) Mo¿liwoæ wstawienia okien po³aciowych, a
tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych.
4. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego na terenie,
5. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 10,0 m,
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
08KP, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
6ZP, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy pokrywaj¹c¹ siê z licem ciany wschodniej istniej¹cego budynku mieszkalnego i stanowi¹c¹ jego
przed³u¿enie w kierunku pó³nocnym, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy pokrywaj¹c¹ siê z licem ciany po³udniowej istniej¹cego budynku mieszkalnego i stanowi¹c¹ jego
przed³u¿enie w kierunku zachodnim, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
ustalenia w zakresie komunikacji:
10. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 09KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
11. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
12. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
VI. Teren oznaczony symbolem 6ZP  o powierzchni
ok.0,42 ha
funkcja: Teren zieleni parkowej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
2. Ustala siê zachowanie drzewostanu sosnowego.
3. Ustala siê zagospodarowanie parkowe terenu z
urz¹dzeniami ma³ej architektury.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do dalszej eksploatacji pozostawia siê kabel elektroenergetyczny.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5094 

VII. Teren oznaczony symbolem 7MN  o powierzchni
ok.0,17 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹,
warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Ustala siê na terenie wzniesienie mieszkalnego budynku jednorodzinnego oraz jednego budynku gospodarczego,
2. Ustala siê wysokoæ budynku mieszkalnego tak¹,
jak budynków mieszkalnych istniej¹cych na terenach 2MN i 4MN, z tolerancj¹ do 5%
3. Ustala siê dla budynku dach dwuspadowy symetryczny, o k¹cie nachylenia jak na budynkach mieszkalnych istniej¹cych na terenach 2MN i 4MN,
4. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami 5MN i 07KP, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
5. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
6ZP, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy stanowi¹c¹ przed³u¿enie lica ciany po³udniowej s¹siedniego budynku mieszkalnego Bosmañska 12, jak
na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 13,0 m od linii stanowi¹cej przed³u¿enie lica
ciany po³udniowej s¹siedniego budynku mieszkalnego Bosmañska 12, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 25,0 m od linii stanowi¹cej przed³u¿enie lica
ciany po³udniowej s¹siedniego budynku mieszkalnego Bosmañska 12, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
ustalenia w zakresie komunikacji:
9. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 03KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
10. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu,
11. trasê kabla elektroenergetycznego dostosowaæ do
planowanej zabudowy,
12. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
VIII. Teren oznaczony symbolem 8MN  o powierzchni
ok.0,23 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na
odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku,
teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Dopuszcza siê modernizacjê odtworzeniow¹ budynku.
3. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Mo¿liwoæ powiêkszenia d³ugoci i szerokoci
budynku do 10%,
b) Mo¿liwe zwiêkszenie wysokoci kondygnacji do
10%,
c) Pozostawienie bez zmiany k¹ta nachylenia po-
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³aci dachowych. Podwy¿szenie kalenicy mo¿e
wynikn¹æ jedynie wskutek zwiêkszenia wymiarów budynku w planie i wysokoci kondygnacji,
d) Zachowanie lub odtworzenie detalu okna wykuszowego w elewacji bocznej,
e) Mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien mansardowych w formie wystawki,
f) Mo¿liwoæ wstawienia okien po³aciowych w
dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych,
4. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹ce budynki gospodarcze, dla ich modernizacji stosuje siê ustalenia § 6,
5. Ustala siê mo¿liwoæ wzniesienia jednego budynku gospodarczego na granicy z terenem 13MN,
6. Ustala siê dla nowowznoszonego budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 12,0 m,
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 25,0 m od lica ciany pó³nocnej budynku
mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik
nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
13MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po
obrysie ciany po³udniowej i wschodniej budynku mieszkalnego, odsuniêt¹ o 1,8 m od ciany
zachodniej i 0,8 m od ciany pó³nocnej, jak na
rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
10. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania zbiornik
i instalacjê gazu p³ynnego.
Ustalenia w zakresie komunikacji:
11. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 04KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
12. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
13. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
IX. Teren oznaczony symbolem 9WZ o powierzchni
ok. 0,05 ha
funkcja: rezerwa terenu na cele infrastruktury technicznej  ujêcie wody  otwór eksploatacyjny i stacja
wodoci¹gowa.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹;
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê docelowo realizacjê studni g³êbinowej
i stacji wodoci¹gowej. Zabronione jest u¿ytkowanie terenu do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹
ww. obiektów.
2. Ustala siê wzniesienie budynku stacji wodoci¹gowej wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
3. Teren wygrodziæ ogrodzeniem trwa³ym o min. wysokoci 1,5 m,
4. Ustala siê zachowanie drzewostanu sosnowego, za
wyj¹tkiem wyciêæ niezbêdnych dla wzniesienia stacji wodoci¹gowej.
5. Dla przypadku odst¹pienia od realizacji ujêcia wody,
ustala siê dla terenu funkcjê zieleni parkowej. Zagospodarowanie i wszystkie ustalenia jak dla terenu 6ZP
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ustalenia w zakresie komunikacji:
6. Dojazd z ci¹gu pieszo-jezdnego projektowanego na
terenie 03KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
7. Prace wiertnicze wykonaæ na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych na budowê
ujêcia wód podziemnych,
8. Wyniki z wykonanych prac i badañ przedstawiæ w
dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych,
9. Na pobór wód podziemnych i eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne.
10. Prze³o¿yæ poza teren ujêcia wody istniej¹cy kabel
elektroenergetyczny oraz telekomunikacyjny.
11. Pozosta³e ustalenia jak w § 8 i 9
ustalenia w zakresie ochrony rodowiska i zdrowia ludzi:
12. Ustala siê obowi¹zek uzdatnienia ujmowanej wody
podziemnej do wartoci stawianych dla wody do
picia i na potrzeby gospodarcze.
13. Pobór wód podziemnych nie mo¿e przekraczaæ
ustalonych zasobów eksploatacyjnych.
14. Prowadziæ monitoring jakoci i iloci pobieranej
wody.
X. Teren oznaczony symbolem 10ZI o powierzchni ok.
0,03ha
funkcja: Teren zieleni izolacyjnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿e byæ
przedmiotem podzia³u i sprzeda¿y na rzecz w³acicieli
s¹siednich nieruchomoci
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
1. Ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
2. Ustala siê zachowanie drzewostanu sosnowego.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: prze³o¿yæ poza teren istniej¹cy kabel elektroenergetyczny oraz telekomunikacyjny.
XI. Teren oznaczony symbolem 11MN  o powierzchni
ok. 0,26 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren
stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom
o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy
budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych
i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów
otworów okiennych oraz wybijania nowych
otworów okiennych w elewacji frontowej i ogrodowej oraz na 1 i 2 kondygnacji w elewacjach
bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych i odtworzenie zdjêtych okiennic na elewacjach,
d) Zachowanie drewnianego detalu konstrukcji wejcia w elewacji ogrodowej z mo¿liwoci¹ przeszklenia istniej¹cej niszy wejciowej,
e) Mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien mansardowych w formie wystawki,
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f) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych, ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹ nadziemn¹
3. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego na terenie,
4. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 14,0 m.
5. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po zewnêtrznym obrysie budynku mieszkalnego,
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
02KP, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
6ZP, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
03KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od lica ciany zachodniej budynku mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik
nr 1).
Ustalenia w zakresie komunikacji:
10. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 01KX i 03KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
11. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
12. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9.
XII. Teren oznaczony symbolem 12MN  o powierzchni
ok.0,28 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren
stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom
o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy
budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych
i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów
otworów okiennych oraz wybijania nowych
otworów okiennych w elewacji frontowej i ogrodowej oraz na 1 i 2 kondygnacji w elewacjach
bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych i odtworzenie zdjêtych okiennic na elewacjach,
d) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych, ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹ nadziemn¹.
3. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania budynek
gospodarczy  gara¿.
4. Ustala siê mo¿liwoæ dobudowy do istniej¹cego
gara¿u drugiego, o jednakowej wysokoci,
5. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po zewnêtrznym obrysie istniej¹cego budynku mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
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6. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy stanowi¹ce przed³u¿enie lica cian szczytowych budynku gospodarczego w kierunku pó³nocnym,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
wzd³u¿ lica ciany po³udniowej istniej¹cego budynku gospodarczego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy stanowi¹c¹ przed³u¿enie lica ciany po³udniowej
budynku mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
ustalenia w zakresie komunikacji:
9. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego na terenie 01KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
10. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
11. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9.
XIII. Teren oznaczony symbolem 13MN  o powierzchni
ok.0,22 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na
odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku,
teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów
otworów okiennych oraz wybijania nowych w
elewacji frontowej i ogrodowej oraz na 1 i 2
kondygnacji w elewacjach bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych i odtworzenie zdjêtych okiennic na elewacjach,
d) Zachowanie drewnianego detalu konstrukcji
wejcia w elewacji ogrodowej z mo¿liwoci¹
przeszklenia istniej¹cej niszy wejciowej,
e) Mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien
mansardowych w formie wystawki,
f) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych, ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹ nadziemn¹,
3. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego na granicy z terenem 10ZI,
4. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1,
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 16,0 m,
5. Ustala siê modernizacjê istniej¹cej zabudowy gospodarczej
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po zewnêtrznym obrysie istniej¹cego budynku mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
03KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
8MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
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9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy w odleg³oci 20,0 m od lica ciany zachodniej budynku mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1);
ustalenia w zakresie komunikacji:
10. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego na terenie 03KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
11. Pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
12. Pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
XIV. Teren oznaczony symbolem 14MN  o powierzchni
ok.0,2 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na
odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku,
teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Dopuszcza siê modernizacjê odtworzeniow¹ budynku.
3. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Mo¿liwoæ powiêkszenia d³ugoci i szerokoci budynku do 10%,
b) Mo¿liwe zwiêkszenie wysokoci kondygnacji
do 10%,
c) Pozostawienie bez zmian k¹ta nachylenia po³aci dachowych. Podwy¿szenie kalenicy mo¿e
wynikn¹æ jedynie wskutek zwiêkszenia wymiarów budynku w planie i wysokoci kondygnacji,
d) Zachowanie lub odtworzenie detalu okna wykuszowego w elewacji bocznej,
e) Mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien
mansardowych w formie wystawki,
f) Mo¿liwoæ wstawienia okien po³aciowych, a
tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych,
4. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego na granicy z terenem 18MN,
5. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2: 1,
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 15,0 m
6. Ustala siê pozostawienie istniej¹cej zabudowy
gospodarczej do wyeksploatowania technicznego, bez mo¿liwoci modernizacji i rekonstrukcji,
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po
obrysie ciany frontowej i wschodniej budynku
mieszkalnego, odsuniêt¹ o 1,8 m od ciany zachodniej i 0,8 m od ciany pó³nocnej, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
18MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
15MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
10. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 8MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
ustalenia w zakresie komunikacji:
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11. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 04KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
12. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
13. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9.
XV. Teren oznaczony symbolem 15MN  o powierzchni
ok.0,17 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren
stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom
o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Dopuszcza siê modernizacjê odtworzeniow¹ budynku
3. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Mo¿liwoæ powiêkszenia d³ugoci i szerokoci
budynku do 10%,
b) Mo¿liwe zwiêkszenie wysokoci kondygnacji do
10%,
c) Pozostawienie bez zmian k¹ta nachylenia po³aci dachowych. Podwy¿szenie kalenicy mo¿e
wynikn¹æ jedynie wskutek zwiêkszenia wymiarów budynku w planie i wysokoci kondygnacji,
d) Mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien
mansardowych w formie wystawki,
e) Mo¿liwoæ wstawienia okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych,
4. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego na granicy z terenem 17U/MN,
5. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2: 1,
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 16,0 m
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
17U/MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
18MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po
obrysie ciany frontowej i wschodniej budynku
mieszkalnego, odsuniêt¹ o 1,8 m od ciany zachodniej i 0,8 m od ciany pó³nocnej, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
ustalenia w zakresie komunikacji:
9. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego
na terenie 05KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
10. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
11. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
XVI. Teren oznaczony symbolem 16MN  o powierzchni
ok. 0,22 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y na
odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku,
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teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów
otworów okiennych oraz wybijania nowych
otworów okiennych w elewacji frontowej
i ogrodowej oraz na 1 i 2 kondygnacji w elewacjach bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych i odtworzenie zdjêtych okiennic na elewacjach,
d) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych, ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹ nadziemn¹,
3. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego na granicy z terenem 05KX,
4. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1,
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 13,0 m,
5. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po zewnêtrznym obrysie istniej¹cego budynku mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
6. Ustala siê mo¿liwoæ zabudowy na granicy z terenem 05KX, na d³ugoci nie wiêkszej, ni¿ 13,0
m, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
7. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
05KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
8. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 16,0 m od granicy planu, jak na rysunku
planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokoci minimum 1,0 m wzd³u¿ granicy planu,
ustalenia w zakresie komunikacji:
10. Dojazd z istniej¹cej drogi na dzia³ce 357/6 oraz z
ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego na terenie 05KX.
11. Adaptuje siê istniej¹ce dojcia piesze po schodach
terenowych od ul. Bosmañskiej
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
12. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
13. trasy sieci uzbrojenia podziemnego dostosowaæ
do planowanej zabudowy,
14. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
XVII. Teren oznaczony symbolem 17U/MN  o powierzchni
ok.0,14 ha
funkcja: Teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹
warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Ustala siê na terenie wzniesienie budynku us³ugowego z czêci¹ gospodarcz¹ i mieszkaniem dla w³aciciela, wed³ug indywidualnego projektu architektonicznego,
2. Ustala siê prowadzenie us³ug nieuci¹¿liwych lub
us³ug turystycznych,
3. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodar-
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czej nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³ prawny.
4. Ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów
i pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi
w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
5. Ustala siê lokalizacjê minimum 5 miejsc postojowych na terenie,
6. Ustala siê wysokoæ g³ównej kalenicy budynku mieszkalnego tak¹, jak istniej¹cych budynków s¹siednich, z tolerancj¹ do 10%,
7. Ustala siê nachylenie g³ównych po³aci dachowych jak w istniej¹cych budynkach s¹siednich,
z tolerancj¹ do 5 0,
8. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oci 15,0 m i 35,0 m od granicy planu,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
9. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 8,0 m i 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 18MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
10. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 05KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik
nr 1),
11. Ustala siê mo¿liwoæ usytuowania zabudowy
na granicy z terenem 15MN na d³ugoci nie
wiêkszej, jak 16,0 m, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
ustalenia w zakresie komunikacji:
12. Dojazd z istniej¹cej drogi na dzia³ce 357/6 oraz
ci¹gów pieszo jezdnych, projektowanych na terenach 01KX i 05KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
13. pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
14. trasy sieci uzbrojenia terenu dostosowaæ do
planowanej zabudowy,
15. pozosta³e ustalenia zgodnie z § 8 i 9
XVIII. Teren oznaczony symbolem 18MN  o powierzchni ok.0,25 ha
funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
zasady i warunki podzia³u terenu: Teren stanowi
jedn¹ dzia³kê budowlan¹. W przypadku sprzeda¿y
na odrêbn¹ w³asnoæ lokali w istniej¹cym budynku, teren stanowi nieruchomoæ wspóln¹ i podlega przepisom o w³asnoci lokali.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
1. Pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹cy budynek mieszkalny.
2. Ustala siê dla modernizacji budynku:
a) Zakaz zmiany k¹ta nachylenia po³aci dachowych i podwy¿szania kalenicy,
b) Zakaz zamurowywania i zmiany gabarytów
otworów okiennych oraz wykonywania nowych otworów okiennych w elewacji frontowej i ogrodowej oraz na 1 i 2 kondygnacji w
elewacjach bocznych,
c) Pozostawienie istniej¹cych i odtworzenie zdjêtych okiennic na elewacjach,
d) Zachowanie drewnianego detalu konstrukcji
wejcia w elewacji ogrodowej z mo¿liwoci¹
przeszklenia istniej¹cej niszy wejciowej,
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e) Mo¿liwoæ po³¹czenia pojedynczych okien
mansardowych w formie wystawki,
f) Mo¿liwoæ wstawienia nowych okien po³aciowych w dachu, a tak¿e przeszklenia czêci po³aci dachowych, ponad obecn¹ drug¹ kondygnacj¹ nadziemn¹,
3. Ustala siê wzniesienie jednego budynku gospodarczego na granicy z terenem 14MN,
4. Ustala siê dla budynku gospodarczego:
a) Prostok¹tny rzut przyziemia, o proporcjach boków 2:1,
b) D³u¿sz¹ cianê nie przekraczaj¹c¹ 15,0 m,
5. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po
zewnêtrznym obrysie istniej¹cego budynku
mieszkalnego, jak na rysunku planu (za³¹cznik
nr 1)
6. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
14MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
7. Ustala siê nieprzekraczalne liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m i 25,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
tereny 8MN i 04KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
ustalenia w zakresie komunikacji:
9. Dojazd z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego na terenie 04KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
10. Pozostawia siê do dalszej eksploatacji istniej¹ce
przy³¹cza i sieci uzbrojenia terenu.
11. Pozosta³e ustalenia zgodnie z § 7 i 8.
XIX. Tereny oznaczone symbolem 19ZP  o ³¹cznej powierzchni ok. 0.11 ha
funkcja: Tereny zieleni parkowej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
2. Ustala siê zachowanie drzewostanu sosnowego.
3. Zachowuje siê do dalszego u¿ytkowania alejkê
piesz¹ ze schodami terenowymi.
4. Ustala siê zachowanie i uzupe³nienie urz¹dzeñ rekreacyjnych dla dzieci.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do
dalszej eksploatacji pozostawia siê istniej¹ce sieci
uzbrojenia terenu.
XX.Teren oznaczony symbolem 20ZI o powierzchni
ok. 0,15 ha
funkcja: Teren zieleni izolacyjnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
2. Ustala siê zachowanie drzewostanu sosnowego.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do dalszej eksploatacji pozostawia siê istniej¹ce podziemne sieci uzbrojenia terenu (wodoci¹gow¹, elektroenergetyczn¹ i telekomunikacyjn¹).
XXI. Teren oznaczony symbolem 21NOp o powierzchni
ok. 0,005 ha
funkcja: teren rezerwowany dla infrastruktury technicznej  przepompowni cieków.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
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1. Urz¹dzenia przepompowni instalowaæ w zbiorniku podziemnym,
2. Teren wygrodziæ i zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹.
3. W przypadku odst¹pienia od realizacji przepompowni cieków, teren przy³¹czyæ do terenu 15MN.
Ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z ulicy Bosmañskiej
XXII.Teren oznaczony symbolem 22EE o powierzchni
ok. 0,005 ha
funkcja: teren rezerwowany dla infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/
04 kV.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie ustala
siê.
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.
2. Dla przypadku odst¹pienia od realizacji stacji
transformatorowej, ustala siê przy³¹czenie terenu do terenu 4MN
ustalenia w zakresie komunikacji: Dojazd z terenu
09KX
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
3. Wg warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15kV.
XXIII. Teren oznaczony symbolem 01KX, o powierzchni
ok. 0,1 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo  jezdnego zakoñczonego placem manewrowym o wymiarach minimum 12,5 na 16,5 m
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXIV. Teren oznaczony symbolem 02KP, o powierzchni
ok. 0,01 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszego;
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXV. Teren oznaczony symbolem 03KX, o powierzchni
ok. 0,05 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo  jezdnego zakoñczonego placem manewrowym o
wymiarach 12,5 na 12,5 m;
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXVI. Teren oznaczony symbolem 04KX, o powierzchni
ok. 0,03 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo  jezdnego zakoñczonego placem manewrowym o
wymiarach 10,5 na 10,5 m
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2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXVII. Teren oznaczony symbolem 05KX, o powierzchni ok. 0,03 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo 
jezdnego zakoñczonego placem manewrowym
o wymiarach 10,5 na 10,5 m;
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXVIII. Teren oznaczony symbolem 06KP, o powierzchni
ok. 0,01 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszego,
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXIX. Teren oznaczony symbolem 07KP, o powierzchni
ok. 0,04 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszego;
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXX. Teren oznaczony symbolem 08KP, o powierzchni
ok. 0,01 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszego
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
XXXI. Teren oznaczony symbolem 09KX, o powierzchni
ok. 0,08 ha
funkcja: Teren komunikacji
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
1. Ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo  jezdnego zakoñczonego placem manewrowym o
wymiarach 10,5 na 10,5 m
2. Ustala siê szerokoæ ci¹gu 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1);
Rozdzia³ 4
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 11
Dla obszaru dzia³ki 111/3, opisanego w Uchwale Rady
Gminy Ustka nr V/47/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 literami EFGHIJK, uchyla siê ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr IV/26/94 Rady Gminy
Ustka z dnia 4 listopada 1994 r (Dz. Urz. woj. S³upskiego
z 1994 r Nr 38, poz. 210).
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§ 12
Dla obszaru dzia³ki 112/3, opisanego w Uchwale Rady
Gminy Ustka nr V/47/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 literami ABCD, utrzymuje siê w mocy ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr IV/26/94 Rady
Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r (Dz. Urz. woj. S³upskiego z 1994 r Nr 38, poz. 210).
§ 13
Ustala siê stawkê w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ustka do umo¿liwienia
zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów planu i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów.
§ 15
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej przyznana
pomoc mo¿e odbywaæ siê na zasadzie zwrotu w ca³oci,
przez rodziców b¹d opiekunów prawnych dziecka, poniesionych wydatków.
§3
Kierownik Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Gniewie mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku w przypadku zaistnienia przes³anek, o których mowa w art. 41
ustawy o pomocy spo³ecznej.
§4
Przyznanie pomocy w formie posi³ku, ze szczgólnym
uwzglêdnieniem gor¹cego posi³ku, nastêpuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego, dyrektora szko³y, do której uczêszcza dziecko lub innej osoby posiadaj¹cej informacjê o uczniu wymagaj¹cym w tym zakresie pomocy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1988

1989

UCHWA£A Nr XI/68/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 lipca 2003 r.

UCHWA£A Nr XI/73/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 lipca 2003 r.

o wysokoci kryterium dochodowego uprawniaj¹cego
uczniów do korzystania z bezp³atnych posi³ków i zasadach zwrotu wydatków poniesionych na wiadczenia
z pomocy spo³ecznej w postaci posi³ków dla uczniów.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza uczniom szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkañców gminy Gniew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984/i § 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu
uczniów w 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 133) oraz
art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, zm.: Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 i z 2001 r. Nr 72,
poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111,
poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79) Rada Miejska w Gniewie uchwala:
§1
wiadczenia z pomocy spo³ecznej w postaci posi³ków
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych mog¹
byæ przyznawane nieodp³atnie, je¿eli dochód na osobê
w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.
§2
W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126), Rada Miejska w Gminie po
zasiêgniêciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkañców gminy Gniew, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do:
 powo³ania Komisji Stypendialnej do 30wrzenia danego roku,
 okrelenia zasad pracy Komisji Stypendialnej,
 okrelenia w corocznym projekcie bud¿etu gminy rodków finansowych na stypendia dla uczniów.
§3
1. Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie: Nr XXIII/
131/2000 z dnia 29 lutego 2000 r., Nr XXXII/174/2000
z dnia 27 padziernika 2000 r., Nr XLV/254/2001 z dnia
28 wrzenia 2001 r.
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§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miasta i Gminy Gniew, w placówkach owiatowych gminy Gniew i w prasie lokalnej.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XI/73/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 lipca 2003 r.
REGULAMIN
przyznawania stypendium Burmistrza
dla uczniów mieszkañców Miasta i Gminy Gniew
§1
1. Regulamin dotyczy uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy s¹ mieszkañcami Gminy
Gniew.
2. Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali inne stypendium nie otrzymuj¹ stypendium burmistrza.
§2
1. O przyznanie stypendium mog¹ ubiegaæ siê uczniowie szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy:
1) s¹ laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu co
najmniej okrêgowym lub osi¹gaj¹ szczególne wyniki w nauce,
2) legitymuj¹ siê sprawowaniem wzorowym i aktywnie dzia³aj¹ spo³ecznie na terenie szko³y lub poza ni¹,
3) znajduj¹ siê w trudnej sytuacji materialnej lub z innych powodów musz¹ w zdobywaniu wiedzy wk³adaæ szczególny wysi³ek,
4) rednia wyników w nauce wynosi minimum 4,76.
§3
1. Wniosek o przyznanie stypendium sk³ada zainteresowany uczeñ, rodzice lub opiekun prawny do dyrektora
szko³y, który sporz¹dza informacjê o uczniu, a nastêpnie przekazuje go do Urzêdu Miasta i Gminy Gniew w
terminie do 30 wrzenia danego roku. Wnioski z³o¿one po up³ywie tego terminu nie bêd¹ rozpatrywane.
2. Wzór wniosku okrela za³¹cznik do regulaminu*.
3. Wnioski podlegaj¹ zaopiniowaniu przez komisjê stypendialn¹, w której sk³ad wchodz¹:
1) przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy  przewodnicz¹cy komisji;
2) Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty Rady Miejskiej w
Gniewie;
3) przedstawiciel rady pedagogicznej ze szko³y wytypowanej przez zebranie dyrektorów placówek owiatowych w gminie;
4) przedstawiciel MGOPS w Gniewie;
5) przedstawiciel M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Gniewie.

* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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4. Burmistrz Miasta i Gminy powo³uje komisjê stypendialn¹ do 30 wrzenia danego roku.
5. Komisja stypendialna przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy protokó³ z posiedzenia wraz z opini¹.
6. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie liczby i wysokoci stypendiów podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy w formie zarz¹dzenia.
§4
1. Stypendium mo¿e byæ cofniête w trakcie roku szkolnego:
 na wniosek dyrektora placówki, do której uczêszcza
uczeñ;
 w przypadku zmiany sta³ego miejsca zamieszkania
ucznia poza gminê Gniew;
 w przypadku otrzymania wy¿szego stypendium, ni¿
przyznawane przez Burmistrza.
2. Ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie podejmuje Burmistrz
Miasta i Gminy w formie zarz¹dzenia.
§5
Stypendium mo¿e byæ przyznawane uczniom:
 szko³y gimnazjalnej, którzy ukoñczyli pierwszy rok nauki,
 szko³y ponadgimnazjalnej wraz z rozpoczêciem nauki.
§6
Stypendium jest przyznawane na dziesiêæ miesiêcy
§7
Decyzjê o przyznaniu stypendium wrêcza uczniom
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.
§8
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu na og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy
Gniew, w placówkach owiatowych Gminy Gniew oraz
prasie lokalnej.

1990
UCHWA£A Nr XI/102/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkalno  us³ugow¹ dzia³ki nr 255/1 przy ulicy Wyszyñskiego w Chojnicach.
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 z pón. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkalno  us³ugow¹ dzia³ki nr
255/1 przy ulicy Wyszyñskiego w Chojnicach, w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5102 

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 255/1 po³o¿on¹ w po³udniowej czêci miasta Chojnice, przylegaj¹c¹ bezporednio
do pó³nocnej krawêdzi ulicy Wyszyñskiego.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczony na rysunku planu literami MU.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od granic terenu.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu granic¹ uchwalenia planu, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia
i sposób zagospodarowania terenu;
5) us³ugach nieuci¹¿liwych dla mieszkañców  nale¿y
przez to rozumieæ dzia³alnoæ us³ugow¹, która nie
spowoduje przekroczenia standardów jakoci rodowiska dla zabudowy mieszkaniowej, okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczony na rysunku planu literami MU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) realizacjê zespo³u niskich budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹;
2) lokalizacjê zespo³ów gara¿y;
3) us³ugi wbudowane nieuci¹¿liwe dla mieszkañców z
dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ wy³¹cznie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
4) wtórne podzia³y geodezyjne pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub gara¿ami;

Poz. 1990

5) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem;
6) budowê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz:
1) uwzglêdnienia w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;
2) pozostawienia co najmniej 30% powierzchni terenu
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) przeprowadzenia niezbêdnych prac niwelacyjnych;
4) uwzglêdnienia przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹cych i projektowanych
przebiegów sieci uzbrojenia terenu.
4. Na terenie, okrelonym w ust. 1:
1) nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych
okresowo z uwzglêdnieniem wskanika min. 1,3
miejsca na 1 mieszkanie  docelowo zarezerwowaæ teren umo¿liwiaj¹cy wyznaczenie miejsc postojowych z uwzglêdnieniem wskanika min. 1,5
miejsca na 1 mieszkanie;
2) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi dojazdowej istniej¹cej na dzia³ce nr 254/1.
5. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) wysokoæ budynków mieszkalnych do IV kondygnacji (maks. 14,0 m powy¿ej poziomu posadowienia parteru) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnych maks. 168,0 m n. p. m.;
3) rozcz³onkowane bry³y budynków mieszkalnych
nawi¹zuj¹ce do skali zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej po przeciwnej stronie ulicy Wyszyñskiego;
4) gara¿e naziemne parterowe lub podziemne:
5) dachy p³askie.
6. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej miejskiej sieci
wodoci¹gowej.
7. Odprowadzenie cieków do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
8. Odprowadzenie wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.
9. Pobór energii elektrycznej z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia wyprowadzonej w uk³adzie
wrzecionowym ze stacji transformatorowej Wyszyñskiego i projektowanej stacji przy kociele w s¹siedztwie ulicy 3 Maja.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
10. Nale¿y wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na miejskie wysypisko mieci  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
11. W projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska (np.: energia elektryczna, olej opa³owy lub gaz ziemny).
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Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§7

Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
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§9

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej
S. Kowalik
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