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1994
UCHWA£A Nr III/24/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 48, art. 109,
art. 124 ust 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) i w zwi¹zku z
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.) Rada Gminy w
Choczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
8.720.000
w tym:
a) dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego na kwotê
6.653
b) dochody uzyskane z op³at za wydane zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych
121.600
Szczegó³owy plan dochodów wg wa¿niejszych róde³
ich uzyskania zawiera za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
8.533.400
w tym:

a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego na kwotê
6.653
b) wydatki zwi¹zane z profilaktyk¹ przeciwalkoholow¹
121.600
Szczegó³owy podzia³ wydatków zawiera za³¹cznik nr 2*
do uchwa³y.
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie w wysokoci:
a) dochody
954.140
c) wydatki
946.140
Szczegó³owy wykaz dochodów i wydatków zadañ zleconych zawiera za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y.
4. Nadwy¿kê bud¿etow¹ przeznacza siê na sp³atê zaci¹gniêtego kredytu, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do
uchwa³y.
§2
1. Okrela siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
w wysokoci:
a) przychody
798.000
b) wydatki
780.100
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do uchwa³y
2. Ustala siê zakres dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do
uchwa³y.
§3
Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych do realizacji
w 2003 r. w wysokoci:
625.630
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.
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§4

Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci:
a) przychody
19.736
b) wydatki
19.000
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do uchwa³y.
§5
Ustala siê rezerwy ogólne i celowe w wysokoci 33.079
w tym:
1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie
5.079
2) rezerwa celowa  wyodrêbnione rodki do dyspozycji
so³ectw w kwocie
28.000
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do uchwa³y.
§6
Ustala siê harmonogram zad³u¿eñ na lata 2003  2004
w wysokoci
296.600
Szczegó³owy harmonogram zad³u¿eñ oraz sp³at zawiera za³¹cznik Nr 10* do uchwa³y.
§7
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
na kwotê
200.000
3) zaci¹gania zobowi¹zañ na kwotê
300.000
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1995
UCHWA£A Nr III/34/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespo³u Owiaty
w Choczewie, stanowi¹cego Za³¹cznik do Uchwa³y
Nr XIII/69/96 Rady Gminy w Choczewie z dnia 23 lutego 1996 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.)
i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Gminnego Zespo³u Owiaty w Choczewie

* Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.

stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/69/96 z dnia
23 lutego 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 statutu otrzymuje brzmienie:
Gminny Zespó³ Owiaty w Choczewie obejmuje
swoj¹ dzia³alnoci¹ szko³y podstawowe, gimnazjalne  publiczne znajduj¹ce siê na terenie Gminy Choczewo.
Wykaz szkó³ stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego
statutu.
2) § 3 statutu otrzymuje brzmienie:
Siedzib¹ Gminnego Zespo³u Owiaty w Choczewie
jest Choczewo, ul. Kusociñskiego 5.
3) Skrela siê dotychczasow¹ treæ statutu nastêpuj¹c¹ po § 15.
4) Dodaje siê § 16 w brzmieniu:
Strukturê organizacyjn¹ Gminnego Zespo³u Owiaty w Choczewie przedstawia za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
5) Za³¹cznik nr 1 do statutu GZO otrzymuje brzmienie:
Wykaz szkó³ podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Choczewo:
Szko³y gimnazjalne:
1. Zespó³ Szkó³ w Choczewie Gimnazjum w Choczewie.
Szko³y podstawowe:
1. Zespó³ Szkó³ w Choczewie Szko³a Podstawowa
w Choczewie (wraz z 3-klasow¹ Szko³¹ Filialn¹
w Kurowie).
2. Szko³a Podstawowa w Ciekocinie (z klasami nauczania w Sasinie).
3. Szko³a Podstawowa w Zwartowie.
6) Za³¹cznik Nr 2 do statutu Gminnego Zespo³u Owiaty
otrzymuje brzmienie:
Struktura organizacyjna Gminnego Zespo³u Owiaty w Choczewie:
Kierownik Zespo³u
G³ówny
Ksiêgowy
Spec.
ds. ksiêgowoci
i administracji

Spec. ds. remontowo-inwest.,
bhp i p.poz.

Spec. ds.
kadrowych

Kierowca 
zaopatrzeniowiec

Sprz¹taczka.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
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1996
UCHWA£A Nr III/35/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Choczewie stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y Nr VIII/65/99 Rady Gminy w Choczewie z dnia
15 padziernika 1999 r.
Na podstawie art. 18,ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.Nr 142,poz. 1591 z 2001 r. z póm. zm.)
art. 46 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada
1990 r. z pón. zm. (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,poz. 718 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr VIII/65/99 Rady
Gminy w Choczewie z dnia 15 padziernika 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje Wójt
Gminy Choczewo,
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Siedzib¹ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Choczewie jest Choczewo ul. Kusociñskiego 5,
3) § 9 ust. 1 c skrela siê,
4) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Kierownik Orodka mo¿e w miarê potrzeb tworzyæ
inne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Wójta
i Rady Gminy w Choczewie,
5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Dzia³alnoci¹ Orodka kieruje Kierownik mianowany przez Wójta Gminy Choczewo.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

1997
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 maja 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
Gmin¹ Linia, reprezentowan¹ przez:
Stanis³awa Adamczyk  Wójta Gminy Linia
zwan¹ dalej Gmin¹.
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie
uchwa³y Rady Powiatu Nr II/VII/82/03 z dnia 25 kwietnia

2003 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gmin¹ Linia dotycz¹cego wspólnej realizacji zadania budowa drogi Niepoczo³owice  Kmienica Królewska oraz uchwa³y
Rady Gminy Nr 53/VI/IV/2003 w sprawie podpisania porozumienia z dnia 8.05.2003 r. i ma na celu pomoc finansow¹ Gminy udzielon¹ na realizacjê zadania pod nazw¹
budowa drogi Niepoczo³owice  Kamienica Królewska
dotycz¹cego drogi powiatowej przebiegaj¹cej przez
Gminê.
§1
Zadanie budowa drogi Niepoczo³owice  Kmienica
Królewska dotyczy wykonania w roku 2003 projektu
budowlanego na budowê drogi d³ugoci 3,129 km obecnie odcinek drogi gruntowej, do granicy z powiatem kartuskim.
§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 pón. zm.).
§3
Termin realizacji zadania ustala siê w okresie od l czerwca do 30 listopada 2003 r.
§4
Szacunkow¹ wartoæ prac strony ustalaj¹ na kwotê
50.000 z³ (piêædziesi¹t tysiêcy z³) z czego 10.000 z³ (dziesiêæ tysiêcy z³) Gmina przeka¿e Powiatowi jako pomoc
finansow¹ w terminie do dnia 30 listopada 2003 r. przelewem na konto: 83500004-5005-3700-12/0, Kaszubski Bank
Spó³dzielczy w Wejherowie.
§5
1. Powiat po zakoñczeniu robót okrelonych w § l 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.
§6
Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania rodków przekazanych Powiatowi na realizacjê zadania.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§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
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daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

Gmina
Wójt Gminy
S. Adamczyk

§5
1. Powiat po zakoñczeniu robót okrelonych w § l 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.
§6

1998
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 maja 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
Gmin¹ Wejherowo, reprezentowan¹ przez:
Jerzego Kepka  Wójta Gminy Wejherowo
zwan¹ dalej Gmin¹.
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie
uchwa³y Rady Powiatu Nr II/VII/84/03 z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gmin¹
Wejherowo dotycz¹cego wspólnej realizacji zadania Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie. oraz uchwa³y
Rady Gminy Nr IX/57/2003 w sprawie podpisania porozumienia z dnia 30 kwietnia 2003 r. i ma na celu pomoc
finansow¹ Gminy udzielon¹ na realizacjê zadania pod
nazw¹ Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie
dotycz¹cego drogi powiatowej przebiegaj¹cej przez
Gminê.
§1
Zadanie Budowa kanalizacji deszczowej dotyczy
wykonania odcinka kana³u deszczowego wraz z przykanalikami, kratkami ciekowymi i remontem nawierzchni
w ci¹gu drogi powiatowej nr 10149 (ul. D³uga) w Bolszewie d³ugoci 420 m.
§2
1. W ramach realizacji zadania Powiat zorganizuje i przeprowadzi postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy 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 pón. zm.).
§3
Termin realizacji zadania ustala siê w okresie od l sierpnia do 30 wrzenia 2003 r.
§4
1. Szacunkow¹ wartoæ prac strony ustalaj¹ na kwotê
200.000 z³ (dwiecie tysiêcy z³) z czego 100.000 z³ (sto
tysiêcy z³), ale nie wiêcej ni¿ 50% wartoci szacunkowej ca³oci zadania Gmina przeka¿e Powiatowi jako dofinansowanie inwestycji w terminie do dnia 30 wrzenia 2003 r. przelewem na konto: 83500004-5005-370012/0, Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie.
2. Ostateczne rozliczenie zadania nast¹pi w terminie 7 dni
od dnia przyjêcia kosztorysu powykonawczego.

Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania rodków przekazanych Powiatowi na realizacjê zadania.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§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
J. Kepka
Skarbnik Gminy
W. Ciemiêga

1999
UCHWA£A Nr IX/65/2003
Rady Miejskiej Skarszewy
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Miejska uchwala:
STATUT GMINY SKARSZEWY
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Skarszewy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia so³ectw oraz udzia³u przewodnicz¹cych rad so³eckich 
so³tysów, w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Skarszewach, komisji Rady Miejskiej,
4) tryb pracy Burmistrza Gminy Skarszewy,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w
Skarszewach,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
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§2

§8

Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Skarszewy,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Skarszewach,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Skarszewach,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Skarszewach,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Gminy w Skarszewach,
6) Z-cy Burmistrza nale¿y przez to rozumieæ Z-cê Burmistrza Skarszew,
7) Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy Skarszewy,
8) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Skarszewy,
9) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski
w Skarszewach.

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Skarszewy.

Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Skarszewy jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
3. Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§4
1. Gmina Skarszewy po³o¿ona jest w Powiecie Starogardzkim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 16.979 ha.
2. Granice i terytorium Gminy oznaczone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do statutu *.
3. W gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze 
so³ectwa, których rejestr prowadzi burmistrz.

Rozdzia³ III. So³ectwa
§9
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectw, a tak¿e
zmianie ich granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y,
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy w liczbie
51% uprawnionych do g³osowania zamieszkuj¹cych
obszar, który to so³ectwo obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których
tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Burmistrz w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic so³ectwa powinien  w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia so³ectw stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§ 10
Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê so³ectwa.
§ 11
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskiej jako organ stanowi¹cy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka licz¹ca
od 3 do 5 osób.
§ 12
Prawo udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§5

§ 13

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6

1. Rada so³ecka jest odpowiedzialna przed ogólnym zebraniem mieszkañców i mo¿e byæ odwo³ana przed
up³ywem kadencji. Odwo³aæ mo¿na ca³¹ radê so³eck¹
lub poszczególnych jej cz³onków.
2. Dzia³alnoæ w radzie so³eckiej ma charakter spo³eczny.

Herbem gminy Skarszewy jest historyczny herb miasta Skarszewy. Stanowi go wizerunek g³owy wiêtego
Jana w z³otej aureoli, na niebieskim tle. Wzór herbu zawiera za³¹cznik nr 2 do statutu.
§7
Osobom zas³u¿onym dla Gminy Rada Miejska mo¿e
nadaæ tytu³ Zas³u¿ony Obywatel Gminy Skarszewy, Zas³u¿ony dla Gminy Skarszewy oraz Zas³u¿ony so³tys
Gminy Skarszewy.
Regulaminy przyznawania wy¿ej wymienionych tytu³ów okrelone zostan¹ odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§ 14
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
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4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹ce o przeznaczeniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do
bud¿etu gminy.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje
o wydatkowaniu rodków bud¿etowych ka¿dorazowo
do wysokoci 25% posiadanych rodków, za zgod¹
Rady So³eckiej.
6. Decyzje, o których mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych owiadczenie woli w zakresie zarz¹du mieniem Gminy.
7. rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dysponowania rodkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje siê
w umowach rachunków bankowych ka¿doczesnego
przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
§ 15
1. Kontrolê gospodarki finansowej so³ectw sprawuje
Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na
zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 16
1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady, ma prawo do zabierania g³osu, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
2. Zasady przyznawania diet dla so³tysów okrela Rada
odrêbn¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 17
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 18
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 19
1. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje sta³e  których rejestr prowadzi Przewodnicz¹cy Rady,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
2. Komisje sta³e i dorane powo³ywane s¹ odrêbnymi
uchwa³ami Rady Miejskiej, które okrelaj¹ ich nazwy,
przedmiot oraz sposób dzia³ania
§ 20
1. W sk³ad komisji wchodzi od 3 do 5 cz³onków.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji.
3. Rada mo¿e powo³ywaæ komisje dorane, okrelaj¹c ich
sk³ad, zakres dzia³ania i okres na który zosta³y powo³ane. Do komisji doranych nie stosuje siê ustêpu 2.
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§ 21

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 22
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wskazany przez niego Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 23
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko
§ 24
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 21 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 25
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 26
1. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
2. W przypadku gdy Przewodnicz¹cy nie wykona czynnoci okrelonej w ust 1, zadania Przewodnicz¹cego
wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy 
gdy obecnych jest dwóch Wiceprzewodnicz¹cych, lub
ten który jest obecny.
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§ 27
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ.

§ 28

§ 32

Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu, zatrudniony na stanowisko do spraw obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 29
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 30
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ane w zwyk³ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 31
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz oraz Zastêpca Burmistrza i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 33
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 34
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 35
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 36
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³ i fakt ten nale¿y odnotowaæ w
protokole.
§ 37
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji zwo³ywanych w
trybie okrelonym w art. 20 ust 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 38
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
3. W przypadku przerwania obrad fakt ten oraz imiona
i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê
w protokole.
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§ 39

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady czynnoci okrelone w ust. 1. wykonuje siê zgodnie z § 26
statutu.
§ 40
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Miejskiej w Skarszewach.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porz¹dku obrad.
§ 41
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³aszane na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 42
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 41 pkt 3 sk³ada Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 43
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza
Gminy.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacje.
6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 44
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych proble-
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mów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytania nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni.Przepisy § 43 ust 5,6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 47
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 48
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
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2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 49
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 50
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 51
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Miejskiej w Skarszewach.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 56
1. Nie póniej ni¿ do najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ
poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o
ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po
wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 57

1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ pracownik ds. obs³ugi Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 53

§ 58

Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.

1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 52

§ 54
1. Pracownik Urzêdu, o którym mowa w § 28 w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 41 pkt 1.
§ 55
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,

4. Uchwa³y
§ 59
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 29 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 29
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 60
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
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2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
§ 61
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 62
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.
§ 63
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 64
1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 65
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 66
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ inn¹ osobê.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 67
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³oso-

2.
3.
4.
5.
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wanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 68

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 69
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 69 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1999

 5252 

§ 70
1. 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.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 71
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ooznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 72
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 73
Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z zadaniami zleconymi
przez Radê w oparciu o regulamin pracy komisji sta³ych
okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 74
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 75
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wybrany przez Radê.
§ 76
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku

przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 77
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 78
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 79
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisje doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 80
1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje
z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 81
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 82
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
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Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 83
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz 3 cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek cz³onka Komisji Rewizyjnej.
§ 84
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 85
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 86
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 87
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 88
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 89

1. Podstaw¹ dzia³añ kontrolnych komisji rewizyjnej jest
polecenie Przewodnicz¹cego Rady lub inicjatywa co
najmniej 2 cz³onków komisji.
2. W postanowieniu kontroli okrela siê jej przedmiot,
zakres oraz termin przeprowadzenia i z³o¿enia sprawozdania.
§ 90
Przewodnicz¹cy komisji:
1) organizuje pracê komisji,
2) zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom komisji,
3) przedstawia Radzie wnioski, opinie i sprawozdania
komisji.
§ 91
Rozstrzygniêcia komisji maj¹ formê opinii i wniosków
oraz sprawozdañ.
§ 92
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
22 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§ 93
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 94
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 95
Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni robocze przed terminem kontroli, przedstawiaj¹c jej przedmiot.
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§ 96
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony ze sk³adu komisji
zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej 2 osoby.
2. Zespó³ kontrolny, o którym mowa w ust. 1, dzia³a na
podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Przewodnicz¹cego
Rady.
3. W upowa¿nieniu okrela siê termin, przedmiot i szczegó³owy zakres kontroli.
4. Zespó³ przed przyst¹pieniem do kontroli zobowi¹zany
jest zg³osiæ swoj¹ obecnoæ kierownikowi jednostki
kontrolowanej, przedstawiaj¹c upowa¿nienie do kontroli, o którym mowa w ust. 2
§ 97
Zespó³ kontrolny uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej w zakresie objêtym kontrol¹,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki oraz
referatu finansowego urzêdu ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych kontroli,
5) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 98
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy, obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
2) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 99
Zadaniem zespo³u kontrolnego w zakresie okrelonym
w upowa¿nieniu do kontroli jest ustalenie stanu faktycznego.
4. Protoko³y kontroli
§ 100
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szcze-

gólnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 101
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 102
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 103
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 104
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do 30
kwietnia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz rozstrzygniêæ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e zostaæ zobligowana do z³o¿enia odrêbnego sprawozdania ze swej dzia³alnoci po
podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 105
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego.
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2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia w formie pisemnej lub telefonicznie.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 106
Rozstrzygniêcia Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 107
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§ 108
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 109
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 110

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub inne organy
kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 111
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 112
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 113
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 114
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 115
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 116
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 117
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 118
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ IX. Tryb pracy Burmistrza

§ 128

§ 119

1. Nie udziela siê informacji w sprawach objêtych zakazem udzielania powy¿szych na podstawie odrêbnych
ustaw.
2. Odmowa udzielenia informacji lub dostêpu do dokumentów nastêpuje w formie decyzji administracyjnej.
3. Uprawnienia powy¿sze dotycz¹ informacji publicznej
i nie maj¹ zastosowania w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej, gdzie stosuje siê
przepisy art. 73 i 74 kodeksu postêpowania administracyjnego.

Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) okrelone przepisami prawa zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone w drodze porozumieñ zawieranych
z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
4) zadania powierzone przez organy administracji rz¹dowej.
§ 120
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 121
1. Komisje Rady mog¹ w szczególnie uzasadnionych przypadkach ¿¹daæ przybycia Burmistrza na ich posiedzenie, w trybie w³aciwym dla ich zwo³ania.
§ 122
Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w § 119  § 121 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Burmistrza
§ 123

§ 129
Trac¹ moc nastêpuj¹ce uchwa³y:
1) uchwa³a Nr XVIII/108/96 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 15 lutego 1996 r w sprawie Statutu Gminy Skarszewy,
2) uchwa³a Nr I/10/98 Rady Miejskiej w Skarszewach z
dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie zmiany statutu
gminy Skarszewy,
3) uchwa³a Nr XXIX/265/01 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 sierpnia zmieniaj¹ca statut gminy Skarszewy.
§ 130
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Flis

§ 124
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 125
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu, w
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Informacji udziela siê niezw³ocznie lub w sytuacjach
zwi¹zanych z potrzeb¹ odszukania niezbêdnych dokumentów w terminie 3 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 126
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ odbitek kserograficznych z
dokumentów oraz ich uwierzytelnienia.
2. Czynnoci o jakich mowa w pkt 1 s¹ wykonywane odp³atnie.
3. Przepisy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.

2000
UCHWA£A Nr VI/66/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej
gminy oraz zmiany Statutu Gminy Choczewo.
Na podstawie art. 5 ust 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) oraz art. 12 ust. 2 Statutu
Gminy Choczewo, stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y
Nr IV/43/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia
8 kwietnia 2003 r. uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Z inicjatywy mieszkañców wy³¹cza siê z dotychczasowego So³ectwa S³ajkowo miejscowoci: Gardkowice,
Karczemka Gardkowska, £êtowo i tworzy siê now¹ jednostkê pomocnicz¹ pod nazw¹ £êtowo.

§ 127

§2

1. Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 123-125 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w urzêdzie.
2. Dostêp do informacji oznacza stworzenie warunków
do przegl¹dania dokumentów i robienia z nich notatek
lub kopii, w obecnoci upowa¿nionego pracownika
urzêdu.

1. Zmienia siê w nastêpuj¹cy sposób za³¹cznik nr 4 do
Statutu Gminy Choczewo, stanowi¹cego za³¹cznik do
Uchwa³y Nr IV/43/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia
8 kwietnia 2003 r.:
1) Wykaz jednostek pomocniczych  so³ectwa Gminy
Choczewo otrzymuje brzmienie:
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1. So³ectwo Borkowo.
2. So³ectwo Choczewko.
3. So³ectwo Choczewo.
4. So³ectwo Ciekocino.
5. So³ectwo Gociêcino.
6. So³ectwo Jackowo.
7. So³ectwo Kierzkowo.
8. So³ectwo Kopalino.
9. So³ectwo £êtowo.
10. So³ectwo Sasino.
11. So³ectwo S³ajkowo.
12. So³ectwo S³ajszewo.
13. So³ectwo Starbienino.
14. So³ectwo Zwartówko.
2. Pozosta³e postanowienia Statutu Gminy Choczewo
pozostaj¹ bez zmian.
§3
Statut nowo utworzonej jednostki pomocniczej zatwierdzony zostanie odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy w Choczewie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty w gminie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

2001
UCHWA£A Nr X/102/2003
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard
Gdañski.
Na podstawie art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 168, poz. 1383) oraz art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 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, Nr 214, poz 1806/Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ilekroæ w Uchwale jest mowa o ustawie  rozumie
siê przez to ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
§2
1. Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Starogardu
Gdañskiego przeznaczony jest na zaspokojenie potrzeb
mieszkañców osi¹gaj¹cych niskie dochody, na lokale
zamienne i socjalne w wypadkach przewidzianych ustaw¹.
2. Gmina Miejska zapewnia lokale socjalne i zamienne
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cz³onkom wspólnoty samorz¹dowej na zasadach okrelonych niniejsz¹ Ustaw¹.
§3
Umowa najmu lokali komunalnych zawierane bêd¹ w
pierwszej kolejnoci z osobami:
1. Podlegaj¹cymi wykwaterowaniu z budynków lub lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, w których organ nadzoru budowlanego
stwierdzi³ zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia mieszkañców;
2. Pozbawionymi mieszkañ w wyniku po¿aru, katastrofy
lub innej klêski ¿ywio³owej;
3. Opuszczaj¹cymi nieruchomoci przeznaczone do
sprzeda¿y przez Gminê Miejsk¹
4. Opró¿niaj¹cymi komunalne lokale mieszkalne wytypowane do przekwalifikowania na lokale u¿ytkowe lub na lokale socjalne
5. Pe³noletnimi opuszczaj¹cymi Domy Dziecka, których
ostatnim miejscem pobytu sta³ego by³ Starogard
Gdañski
6. Zobowi¹zanymi do zwolnienia lokali s³u¿bowych w
placówkach owiatowych w zwi¹zki z ich przejciem
na emeryturê
7. Które do dnia 30 wrzenia 2003 r. utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego lokalu z powodu nie wywi¹zywania siê z obowi¹zku op³acania czynszu pod warunkiem uregulowania zaleg³oci lub zawarcia ugody w sprawie sp³aty d³ugu i wyp³aceniu przynajmniej
trzech rat;
8. Zobowi¹zanymi do opró¿nienia lokalu zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnych, które
otrzyma³y wypowiedzenia w trybie art. 11 ust. 5 i
ust. 7 ustawy, których dochód nie przekracza wysokoci okrelonej w § 8 pkt 1 ust. b.
§4
Osoby, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci
najemcy s¹ zobowi¹zane do zap³aty odszkodowania w
wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym.
§5
Umowy najmu lokali komunalnych na warunkach okrelonych w art. 30 ust. 2 ustawy mog¹ byæ zawierane z
osobami, które do dnia 31.12.2003 r. przez okres co najmniej 10 lat zajmowa³y lokal bez tytu³u prawnego.
§6
Lokale zamienne mog¹ byæ przyznawane osobom:
1. Zamieniaj¹cym komunalne mieszkania na mniejsze,
je¿eli w wyniku zamiany pozostawi¹ wiêksz¹ iloæ pokoi;
2. Niepe³nosprawnym, które maj¹ orzeczenia I lub II grupê inwalidztwa
3. Które nie s¹ zainteresowane wykupieniem lokalu po³o¿onego w budynku istniej¹cej wspólnoty mieszkaniowej poprzedzone 6  miesiêcznym terminem wypowiedzenia najmu.
§7
Zwalniane lokale o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2
mog¹ byæ oddawane w najem za zap³at¹ czynszu wolne-
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go w wysokoci nie mnie ni¿ 2,5% wartoci odtworzeniowej lokalu ustalonego w maksymalnie trzech przetargach. W przypadku nie wy³onienia najemcy mog¹ byæ
sprzedawane w przetargu nieograniczonym.
§8
1.

2.
3.
4.

5.
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Lokale socjalne mog¹ byæ przyznawane osobom:
Spe³niaj¹cym ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) zamieszkuj¹cymi na terenie Starogardu Gdañskiego w lokalach lub budynkach, w których przypada
mniej ni¿ 5 m2 pokoju na osobê w rodzinie. W przypadku zamieszkiwania w lokalu w charakterze osób
bliskich bierze siê pod uwagê powierzchniê ca³ego
lokalu lub domu,
b) których ³¹czny redni dochód z ostatnich 12 miesiêcy nie przekracza:
 w rodzinie  100% najni¿szej emerytury brutto,
 w przypadku osób samotnych  140% najni¿szej
emerytury brutto.
Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
Których uprawnienia do lokalu socjalnego orzek³ s¹d
w wyroku nakazuj¹cym opró¿nienie dotychczasowego lokalu.
Zamieniaj¹cym lokale komunalne na socjalne z przyczyn uzasadniaj¹cych wypowiedzenie najmu
Samotnie wychowuj¹cym dzieci lub rodzinom, które
przez okres co najmniej 6 miesiêcy zamieszkiwa³y w
orodkach dla osób bezdomnych na koszt Miejskiej
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Starogardzie Gdañskim
Zakwalifikowane do lokalu socjalnego na podstawie
pkt 1, pkt 3 i pkt 4 mog¹ byæ za ich zgod¹ zawarte
umowy najmu lokali komunalnych na czas nieoznaczony.
§9

Prezydent Miasta wyra¿a zgodê na zamianê lokali na
nastêpuj¹cych warunkach:
1. Strony dokonuj¹ce zamian lokali komunalnych maj¹
uregulowanie na bie¿¹co nale¿noci czynszowe lub
zawr¹ ugodê o przejêciu d³ugu;
2. Zamiana lokalu komunalnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej na lokal spoza mieszkaniowego zasobu gminy uwarunkowane jest zobowi¹zaniem do
jego wykupi na zasadach preferencyjnych przys³uguj¹cych najemcom
3. Przy dokonywaniu zamian winna byæ zachowana
norma co najmniej 5 m2 powierzchni pokoju na osobê.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania wniosków
o przydzia³ lokali:
1. Wnioski wraz z zawiadczeniami o dochodach z
ostatnich 12 miesiêcy przejmowane s¹ przez Dzia³
Lokalowy Zarz¹du Budynkami Mieszkalnymi;
2. Weryfikacji wniosków wed³ug kryteriów zawartych
w § 8 Uchwa³y dokonuj¹ pracownicy Zarz¹du Budynkami Mieszkalnymi.
§ 11
Kontrolê spo³eczn¹ nad za³atwianiem wniosków o najem lokali sprawuje Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa.

§ 12
Prezydent Miasta powo³uje Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹, okrela zasady jej funkcjonowania oraz liczbê
jej cz³onków.
§ 13
Do zadañ Spo³ecznej Komisji mieszkaniowej nale¿y:
1. Opracowywanie projektu rocznej listy zasiedleñ wraz
z uzasadnieniem poszczególnych kandydatów
2. Rozpatrywanie uwag i zastrze¿eñ do projektu listy oraz
innych uwag dotycz¹cych przydzia³u mieszkañ
3. Dokonywanie kontroli warunków zamieszkiwania osób
ubiegaj¹cych siê o lokale komunalne
4. Sporz¹dzanie projektu rozdzia³u zwolnionych lokali
mieszkalnych na rzecz osób z list zasiedleñ
§ 14
Tryb i terminy ustalania listy zasiedleñ:
1. Projekt rocznej listy zasiedleñ winien byæ podany do
publicznej wiadomoci prze okres 14 dni w siedzibie
Urzêdu Miejskiego i Zarz¹du Budynkami Mieszkalnymi wraz z informacj¹ o miejscu i terminie sk³adania
uwag i zastrze¿eñ;
2. Opracowan¹ przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹
listê zasiedleñ zatwierdza prezydent Miasta i podaje do
publicznej wiadomoci nie póniej ni¿ do koñca roku
na rok nastêpny;
3. Umowy najmu lokali komunalnych z wy³¹czeniem osób
wymienionych w § 9 § 3 pkt 1 i 2, § 6, § 8 pkt 2 mog¹
byæ zawierane wy³¹cznie z osobami z listy zasiedleñ
4. Osobom umieszczonym na licie zasiedleñ, które nie
otrzyma³y mieszkania do koñca roku przys³uguje pierwszeñstwo w roku nastêpnym;
5. Osobom umieszczonym na licie przydzia³u lokali socjalnych przys³uguj¹ maksymalne trzy propozycje wyboru lokalu. Odrzucenie trzeciej propozycji powoduje
skrelenie z listy.
6. W przypadku odmowy przyjêcia lokalu przez osoby z
listy zasiedleñ mo¿e on zostaæ wskazany na rzecz osób
zakwalifikowanych do przydzia³u w okresach póniejszych.
§ 15
rodki uzyskane ze sprzeda¿y lokali odzyskanych w
trybie okrelonym w § 6 pkt 3 oraz w § 7 przekazywane
bêd¹ na konto Zarz¹du Budynkami Mieszkalnymi w Strogardzie Gdañskim z przeznaczeniem na utrzymywanie
zasobu mieszkaniowego gminy.
§ 16
Wykonywanie Uchwa³y powierza siê prezydentowi
Miasta Starogardu Gdañskiego, a w zakresie przygotowania informacji dla mieszkañców dyrektora Zarz¹du
Budynkami Mieszkalnymi.
§ 17
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXIX/311/2001 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi bêd¹ zawierane umowy najmu lokali komunalnych oraz Uchwa³ê Nr XXXIX/300/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia sk³adu osobowego Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
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§ 18

Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2002
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 lipca 2003 r.
w sprawie realizacji przez Gminê Miasto Gdañsk zadania w³asnego Powiatu Puckiego w zakresie diagnozowania i orzekania w sprawach dzieci niewidomych i s³abo widz¹cych oraz dzieci nie s³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych z terenu Powiatu Puckiego.
Na podstawie art. 30 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.) w zwi¹zku z art. 92 ust. 1 pkt 2;
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z pón. zm.), art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pon.
zm.) oraz § 2 ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania
o potrzebie kszta³cenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania dzieci i m³odzie¿y oraz wydawania opinii o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a
tak¿e szczegó³owych zasad kierowania do kszta³cenia
specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 114 z pón. zm.)
pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdañska, reprezentowan¹ przez:
Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza
a Powiatem Puckim, reprezentowanym przez:
1. Artura Jab³oñskiego  Starostê Puckiego
2. Andrzeja Sitkiewicz  Wicestarostê Puckiego
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu Puckiego 
zawarto porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
1. Gmina Miasto Gdañsk przyjmuje do realizacji zadanie
w³asne Powiatu Puckiego polegaj¹ce na diagnozowaniu i wydawaniu orzeczeñ o potrzebie kszta³cenia specjalnego oraz wydawaniu orzeczeñ o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i s³abo widz¹cych, dzieci nie s³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych z terenu Powiatu Puckiego.
2. Zadania wskazane w ust. 1 bêd¹ realizowane przez
Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ Nr 7 w Gdañsku, ul. Traugutta 82
§2
Powiat Pucki wyra¿a zgodê na poniesienie kosztów
zwi¹zanych z przeprowadzeniem badañ o których mowa
§ 1 niniejszego porozumienia.
§3
1. Koszt kalkulacyjny jednego badania dziecka z wad¹ s³u-
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chu lub wzroku obejmuj¹cego diagnozê i orzeczenie
kwalifikacyjne do kszta³cenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wynosi
235,50 z³ (s³ownie: dwiecie trzydzieci piêæ z³otych
i piêædziesi¹t groszy) z zastrze¿eniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku wykonania zadania polegaj¹cego na
wydaniu orzeczenia kwalifikacyjnego do kszta³cenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dziecka z wad¹ wzroku lub s³uchu,
bez koniecznoci wykonywania badañ, koszt jednego
orzeczenia wynosi 81,50 z³. (s³ownie: osiemdziesi¹t
jeden z³otych i piêædziesi¹t groszy)
3. Wysokoæ kosztu badania o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zwiêkszona o koszty zwi¹zane z dojazdem specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej wymienionej w niniejszym porozumieniu do miejsca zamieszkania dziecka w przypadku
koniecznoci przeprowadzenia badania w miejscu zamieszkania dziecka.
§4
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Gdañsku bêdzie obci¹¿aæ Powiat Pucki faktur¹ z tytu³u przeprowadzonych badañ i/lub wydanych orzeczeñ do 10tego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³y przeprowadzone badania i/lub wydane
orzeczenia.
2. Powiat Pucki zobowi¹zuje siê do przekazania nale¿noci finansowych, wynikaj¹cych z faktury wymienionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 10 dni od
dnia jej otrzymania na konto: 41 1160 2202 0000 0000
6189 9646 Bank Millenium SA
§5
rodki finansowe o których mowa w § 3 niniejszego
porozumienia stanowi¹ dochód bud¿etu Gminy Miasta
Gdañska
§6
Niniejsze porozumienie obowi¹zuje od dnia 1 lipca
2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§7
Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na nastêpne lata.
§8
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Miasta Gdañska.
§ 10
Porozumienie zostaje podpisane w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
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§ 11
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Miasto Gdañsk
Prezydent Miasta Gdañska
P. Adamowicz

Powiat Pucki
Starosta
A. Jab³oñski
Wicestarosta
A. Sitkiewicz
Skarbnik
E. Markut

2003
UCHWA£A Nr X/252/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej czêci
wêz³a Matarnia oraz fragmentu ulicy S³owackiego w
miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej czêci wêz³a Matarnia
oraz fragmentu ulicy S³owackiego w miecie Gdañsku
obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 12 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 012) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³u-
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gi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a
(poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska
kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci
przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z
handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych
powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa,
np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble,
itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo - sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane
technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza:
przemys³em chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych
iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem,
produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza
nie obudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹ wytwórczoæ,
przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych
i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹ (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb),
azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe
i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.,
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników
jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów,
ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a
architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z
obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê, jak
np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych
straganów rozstawionych tylko na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela lub w³adaj¹cego terenem)
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne ci¹gi
pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety
komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg
82  drogi i ulice zbiorcze
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety
komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg
83 drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o ruchu przyspieszonym
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na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów w metrach.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.

Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety
komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg
84  autostrady i drogi ekspresowe
85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu

§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi

5

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

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

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

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

6.
7.

Targowiska, hale targowe

8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.

Domy parafialne, domy kultury

13.

Kina, teatry

14.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

16.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

17.

Rzemios³o us³ugowe

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych

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

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

2

100 m
pow. u¿ytkowej

MIN 3

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5

13.

Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0.17 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi w parterach budynków i na
wydzielonych dzia³kach, ustala siê minimum 60%
powierzchni us³ugowej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale, domy opieki spo³ecznej,
3) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maksymalna 0.7,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów minimalna wielkoæ dzia³ki 800 m2, maksymalna nie ustala
siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Podchor¹¿ych (008-81),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko wiejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy ni¿ 30%, w tym 20% pod zadrzewienia,
2) w przypadku realizacji parkingu wymagana lokalizacja 1 drzewa na 5 miejsc postojowych,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych ulicy S³owackiego,

14.

15.
16.
17.
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2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0.42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) szpitale, domy opieki spo³ecznej,
2) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
4) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów minimalna wielkoæ dzia³ki 800 m2, maksymalna nie ustala
siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 11 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Wy³¹cznie dla obs³ugi terenu.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Podchor¹¿ych (008-81)
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
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6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko wiejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu, dopuszcza
siê wycinkê pojedynczych drzew z równoczesn¹
rekompensat¹ w stosunku 1 drzewo wyciête 5 nowych nasadzeñ drzew,
2) wprowadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ granicy terenu z ulic¹ S³owackiego,
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych ulicy S³owackiego i Obwodowej Trójmiasta,
2) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia D/n 350 mm,
3) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dojazd do lokalizacji wy³¹cznie bramowy od ulicy Podchor¹¿ych (008-81).
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1.21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ ogólnodostêpna: preferowana zieleñ parkowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
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2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Agrarnej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Po³udniowy fragment terenu po³o¿ony w strefie
ochrony archeologicznej, prace ziemne musz¹ byæ
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych Obwodowej Trójmiasta,
2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0.84 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno us³ugowo sk³adowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów minimalna wielkoæ dzia³ki 800 m2, maksymalna nie ustala
siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 11 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Budowlanych(011-82) oraz
z ulicy Agrarnej (poza obszarem opracowania)
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko wiejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu, dopuszcza
siê wycinkê pojedynczych drzew z równoczesn¹
rekompensat¹ strat w stosunku 1 drzewo wyciête
5 nowych nasadzeñ,
2) ochrona szpaleru drzew,
4) w przypadku realizacji parkingu wymagana lokalizacja 1 drzewo na piêæ miejsc postojowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych ulicy S³owackiego i Obwodowej Trójmiasta,
2) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia D/n 350
mm,
3) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczegól-
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nych: sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0.32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno -us³ugowo -sk³adowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  minimalna wielkoæ dzia³ki 3200 m2,
3) wysokoæ zabudowy  do 11.0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Budowlanych,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko wiejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu, dopuszcza
siê wycinkê pojedynczych drzew z równoczesn¹
rekompensat¹ strat w stosunku 1 drzewo wyciête
5 nowych nasadzeñ drzew,
2) w przypadku realizacji parkingu wymagana jest lokalizacja 1 drzewa na 5 miejsc postojowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn,
2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki
Raduni.
b) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków
krajobrazowych i ich otulin.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0.24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy z wyj¹tkiem elementów liniowej infrastruktury technicznej.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.

Dziennik Urzêdowy
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków
krajobrazowych i ich otulin.
b) las ochronny
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 1.01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna G 2/2 ul. S³owackiego. Dwie jezdnie, dwa
pasy ruchu. Szerokoæ pasa ruchu 3,5 m. trasa rowerowa g³ówna, chodniki.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
40.0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem wycinki w celach: niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych i zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu,
2) wprowadzenie zakrzewieñ z pojedynczymi drzewami pomiêdzy jezdni¹ a cie¿k¹ rowerow¹,
3) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: droga (cie¿ka) dla rowerów
jednostronna dwukierunkowa szerokoci 2.5 m.
chodnik odseparowany od drogi rowerowej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 1.64 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna G 2/2 ul. S³owackiego wraz ze skrzy¿owaniem z ulic¹ Budowlanych. Dwie jezdnie po dwa
pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu  3.5 m. Trasa rowerowa g³ówna, chodniki.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu
5. PARKINGI
Wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem wycinki w celach: niezbêdnych rozwi¹zañ
technicznych,
2) wprowadzenie pasa zakrzewieñ z pojedynczymi
drzewami pomiêdzy ulic¹ a cie¿k¹ rowerow¹,
3) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia D/n 350
mm,
2) istniej¹ca sieæ cieplna,
3) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ Budowlanych skanalizowane,
c) wyklucza siê lokalizacjê przystanków autobusowych na odcinku ulicy pomiêdzy wêz³em z Obwodnic¹ Trójmiasta a skrzy¿owaniem z ul. Budowlanych.
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: cie¿ka rowerowa po po³udniowej
stronie ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0.27 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna L 1/2 ul. Podchor¹¿ych
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 12.0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem wycinki w celu niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia D/n 350
mm,
2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0.06 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 85
Tereny obs³ugi komunikacji parking osiedlowy

Poz. 2003

 5267 

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Maksimum 25 stanowisk
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Podchor¹¿ych (008-81),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wymóg lokalizacji 1 drzewa na 5 miejsc postojowych,
2) zakaz odprowadzania wód opadowych do cieków
przep³ywaj¹cych przez teren Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0.73 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z 2/2 ul. Budowlanych. Dwie jezdnie
po dwa pasy ruchu. Szerokoæ pasa ruchu  3.5 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
40.0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem wycinki drzew w celach niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
2) wymóg lokalizacji pasa zakrzewieñ z pojedynczymi drzewami pomiêdzy ulic¹ a cie¿k¹ rowerow¹,
3) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: pas rozdzielaj¹cy o szerokoci  4.0 m.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ZACHODNIEJ CZÊCI WÊZ£A
MATARNIA ORAZ FRAGMENTU
ULICY S£OWACKIEGO W MIECIE GDAÑSKU Nr 2602
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 6.24 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 84
Teren zachodniej czêci wêz³a Matarnia Obwodnicy
Trójmiasta drogi ekspresowej S  6 z ul. S³owackiego.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu
5. PARKINGI
Wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
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Po³udniowy fragment terenu po³o¿ony w strefie
ochrony archeologicznej, prace ziemne musz¹ byæ
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe zagospodarowaæ na terenie poprzez zbiornik zlokalizowany wewn¹trz ³¹cznicy z
mo¿liwoci¹ awaryjnego odprowadzenia wód do
Potoku Matarnickiego,
2) zakaz odprowadzania wód opadowych do cieków
przep³ywaj¹cych przez teren Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego,
3) zachowania istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem wycinki w celach niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
4) w liniach rozgraniczaj¹cych nale¿y zapewniæ teren
pod lokalizacjê technicznych rodków ochrony
przed szkodliwym akustycznym oddzia³ywaniem
drogi
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia D/n 350
mm,
2) istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV,
3) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
a) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w
przepisach szczególnych dotycz¹cych parków
krajobrazowych i ich otulin.,
b) zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN
(jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej czêci wêz³a Matarnia oraz fragmentu ulicy
S³owackiego w miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) strefy ochrony archeologicznej,
4) strefa bezpieczeñstwa istniej¹cej linii wysokiego napiêcia (LWN)-110 kV,
5) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,

2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Matarnia  Z³ota Karczma w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ nr VII/69/94 Rady Miasta
Gdañska z dnia 20 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. poz. 157 Nr 31 z dnia 1 grudnia 1994 r.),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2004
UCHWA£A Nr X/258/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie utworzenia Orodka Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli oraz w³¹czenia Orodka Kszta³cenia
Ustawicznego Nauczycieli w sk³ad Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Gdañsku, ul. Augustyñskiego 1 oraz
nadania statutu.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.i w zwi¹zku z art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.:
Dz. U. 2002 r: Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200
poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), w zwi¹zku z art. 58
ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. z 1996 r Dz. U. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r.: Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550,
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1320; z 2001 r.: Nr 111
poz. 1194, Nr 144 poz. 1615; z 2002 r.: Nr 41 poz. 362,
Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683; Dz. U.
z 2003 r. Nr 2 poz. 21) Rada Miasta Gdañska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Tworzy siê Orodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli, który jest placówk¹ publiczn¹ edukacji ustawicznej
nauczycieli i w³¹cza go w sk³ad Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Gdañsku, ul. Augustyñskiego 1.
§2
Orodkowi Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli na-
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daje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
Uchwa³y.
§3
Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/258/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 czerwca 2003 r.
Statut
Orodka Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
o:

Ilekroæ w statucie jest mowa bez bli¿szego okrelenia
1. Orodek  nale¿y przez to rozumieæ Orodek
Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdañsku.
2. Centrum  nale¿y przez to rozumieæ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Gdañsku.
3. Kszta³ceniu ustawicznym nauczycieli  nale¿y przez
to rozumieæ dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli, w tym w ramach doradztwa metodycznego.
4. Ustawie o systemie owiaty  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (t.j. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.),
5. Rozporz¹dzeniu  nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 wrzenia 2000 r. w sprawie
zasad tworzenia, przekszta³cania i likwidowania oraz
zasad dzia³ania placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. z 2000 r. Nr 85, poz. 956 z pón. zm.).
§2

1. Orodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli jest placówk¹ publiczn¹ edukacji ustawicznej nauczycieli
wchodz¹c¹ w sk³ad Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Gdañsku.
2. Siedzib¹ Orodka jest Gdañsk
3. Orodek dzia³a na terenie miasta Gdañska z mo¿liwoci¹ rozszerzenia dzia³alnoci na terenie województwa
pomorskiego.
§3
Organem prowadz¹cym Orodek jest Miasto Gdañsk.
§4
Nadzór pedagogiczny nad Orodkiem sprawuje Pomorski Kurator Owiaty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

rodki finansowe na prowadzenie dzia³alnoci statutowej Orodek otrzymuje z bud¿etu miasta Gdañska.
§6
Orodek ma prawo u¿ywania pieczêci okr¹g³ej z god³em pañstwowym porodku i napisem zawieraj¹cym
jego nazwê w otoku.
Rozdzia³ II
Cele i zadania
§7
Celem Orodka jest wspieranie rozwoju zawodowego
kadr owiatowych oraz organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkó³ i placówek.
§8
1. Do zadañ Orodka nale¿y:
1) wspó³praca z organem prowadz¹cym szko³y i placówki owiatowe oraz sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny w okrelaniu potrzeb i priorytetów w kszta³ceniu ustawicznym nauczycieli gdañskich szkó³ i placówek owiatowych,
2) organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli,
3) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, szkoleñ, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych i innych form kszta³cenia ustawicznego nauczycieli oraz
kadry kierowniczej szkó³ i placówek owiatowych,
4) opracowanie materia³ów szkoleniowych i informacyjnych,
5) wspieranie nauczycieli oraz kadry kierowniczej gdañskich placówek owiatowych w systematycznym realizowaniu zadañ zwi¹zanych z reform¹ systemu
owiaty i w realizacji postanowieñ strategii rozwoju
miasta Gdañska w dziedzinie edukacji,
6) popularyzowanie wiedzy nt. integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹,
7) podejmowanie wspó³pracy z ró¿nymi podmiotami
edukacyjnymi w ramach europejskich programów
edukacyjnych,
8) tworzenie warunków do wymiany dowiadczeñ
i wspó³pracy miêdzy szko³ami, placówkami owiatowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi doskonaleniem zawodowym kadr owiatowych,
9) podejmowanie wspó³pracy, w zakresie dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z szko³ami wy¿szymi Trójmiasta,
10) realizowanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa lub porozumieñ zawartych z innymi podmiotami.
2. Zadania Orodka wymienione w ust. 1. realizowane s¹
w systemie doradztwa indywidualnego i w formach
zbiorowych, przez nauczycieli doradców metodycznych, nauczycieli  konsultantów i innych pracowników obs³ugi zatrudnionych przez Dyrektora Centrum
na wniosek Wicedyrektora d.s. Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli.
3. Doradcy metodyczni i nauczyciele  konsultanci tworz¹ zespo³y pracownicze, których nazwy i liczbê okrela Wicedyrektor d.s. Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4. Doradc¹ metodycznym, nauczycielem  konsultantem
mo¿e byæ nauczyciel posiadaj¹cy:
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
nauczyciela w placówce doskonalenia,
2) co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej,
3) stopieñ nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
5. Pracownikiem obs³ugi mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca
kwalifikacje stosowne do powierzonych zadañ.
6. Do zadañ doradcy metodycznego nale¿y miêdzy innymi:
1) wspomaganie nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno  wychowawczego,
2) udzielanie nauczycielom pomocy w rozwijaniu umiejêtnoci metodycznych,
3) wspomaganie nauczycieli w doborze, adaptacji
i tworzeniu programów nauczania i ich obudowy dydaktycznej,
4) opiniowanie, na wniosek nauczyciela, jego pracy,
5) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i podejmowanie dzia³añ innowacyjnych,
6) organizowanie i prowadzenie warsztatów metodycznych, przedmiotowych, lekcji i zajêæ otwartych, konferencji, zespo³ów samokszta³ceniowych opracowywanie i upowszechnianie materia³ów dydaktycznych
i informacji dla potrzeb nauczycieli.
7. Do zadañ nauczycieli  konsultantów nale¿y miêdzy
innymi:
1) wspó³praca z organem prowadz¹cym szko³y i placówki owiatowe oraz sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny w okrelaniu potrzeb i priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli gdañskich szkó³ i placówek owiatowych,
2) organizowanie i prowadzenie szkoleñ, seminariów,
konferencji i innych form kszta³cenia ustawicznego
nauczycieli, kadry kierowniczej owiaty,
3) gromadzenie i popularyzowanie informacji nt. kierunków rozwoju procesów edukacyjnych zwi¹zanych z integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹, programów wspó³pracy miêdzynarodowej w dziedzinie
edukacji,
4) podejmowanie wspó³pracy z ró¿nymi podmiotami
edukacyjnymi w ramach europejskich projektów
edukacyjnych,
5) wspieranie nauczycieli oraz kadry kierowniczej gdañskich placówek owiatowych w systematycznym realizowaniu zadañ zwi¹zanych z reform¹ systemu
owiaty i w realizacji postanowieñ strategii rozwoju
miasta Gdañska w dziedzinie edukacji,
6) inicjowanie i koordynowanie ró¿norodnych form
wspó³pracy nauczycieli, wymiany dowiadczeñ zawodowych, wspó³pracy szkó³ i placówek owiatowych z innymi podmiotami organizacyjnymi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Pracownicy obs³ugi zapewniaj¹ techniczno  administracyjn¹ obs³ugê realizacji statutowych zadañ orodka
9. Przy realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1, Orodek wspó³pracuje z:
1) Pomorskim Kuratorem Owiaty w Gdañsku,
2) Okrêgow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹,
3) szko³ami wy¿szymi,
4) organami samorz¹du terytorialnego,

5) rodkami masowego przekazu,
6) innymi instytucjami i organizacjami.
Rozdzia³ III
Zasady organizacji
§9
1. Orodkiem, stanowi¹cym integraln¹ czêæ Centrum
zarz¹dza Dyrektor.
2. Tworzy siê stanowisko Wicedyrektora ds. Kszta³cenia
Ustawicznego Nauczycieli.
3. Wicedyrektora ds. Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli zatrudnia dyrektor Centrum, w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym.
§ 10
Do zadañ Wicedyrektora ds. Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli nale¿y:
1) planowanie pracy organizacyjnej i merytorycznej
orodka,
2) dobór i okrelenie sposobów zatrudniania pracowników orodka,
3) bie¿¹ce kierowanie prac¹ placówki w tym:
a) nadzór i ocena pracy pracowników merytorycznych orodka i innych,
b) dba³oæ o merytoryczn¹ dokumentacjê orodka,
c) ustalanie zasad realizacji i sposobu rozliczania statutowych zadañ, czasu pracy, organizacji pracy
oraz przydzia³u obowi¹zków pracownikom orodka,
d) ustalanie stawek honorariów i zatwierdzanie
umów cywilnych s³u¿¹cych realizacji statutowych
zadañ orodka,
e) kierowanie wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ orodka w zakresie kszta³cenia ustawicznego nauczycieli.
4) reprezentowanie orodka w relacjach z organem
prowadz¹cym i nadzoruj¹cym Centrum, innymi instytucjami i podmiotami edukacyjnymi, w zakresie
spraw merytorycznych dotycz¹cych doskonalenia
zawodowego nauczycieli gdañskich szkó³ i placówek
owiatowych,
5) organizowanie i koordynowanie wspó³pracy z innymi podmiotami edukacyjnymi i instytucjami, w zakresie spraw dotycz¹cych kszta³cenia ustawicznego
nauczycieli gdañskich szkó³ i placówek owiatowych,
6) utrzymywanie sta³ej wspó³pracy, konsultowanie dzia³añ kierowniczych, wypracowywanie wspólnych
koncepcji rozwoju organizacyjnego i merytorycznego orodka z dyrektorem CKU i organem prowadz¹cym orodek kszta³cenia ustawicznego nauczycieli.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 11
Tablice i stemple Orodka powinny mieæ u góry nazwê: Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, a u do³u: Orodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli.
§ 12
Zmiany w statucie wprowadza siê w trybie przyjêtym
dla jego nadania.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 13

2006

Statut orodka stanowi integraln¹ czêæ statutu Centrum.

UCHWA£A Nr XI/264/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 lipca 2003 r.

§ 14
Postanowienia statutu obowi¹zuj¹ z dniem wejcia w
¿ycie stosownej uchwa³y Rady Miasta Gdañska dotycz¹cej nadania statutu.

w sprawie wprowadzenia przepisów porz¹dkowych
zwi¹zanych z przewozem osób i baga¿u taksówkami na
terenie Miasta Gdañska oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia, w które winny byæ zaopatrzone taksówki osobowe.

2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18
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; Nr 214, poz. 1086),
art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; zm:
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
Nr 130, poz. 1112) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr X/259/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VII/167/2003 Rady Miasta Gdañska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany
nazwy Wojewódzkiego Miêdzyszkolnego Orodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Gdañsku, ul. Grunwaldzka 244 na nazwê: Miêdzyszkolny Orodek Kultury Fizycznej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w zwi¹zku z art. 92 ust. 1
pkt 1i2 ustawy z dn.06.1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U.
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806),
w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r.: Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550,
Nr 104 poz. 1104, Nr 120, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111
poz. 1194, Nr 144 poz. 1615; z 2002 r.: Nr 41 poz. 362,
Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200 poz. 1683,
Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 65) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Nowe brzmienie otrzymuje § 2 Uchwa³y Nr VII/167/2003
Rady Miasta Gdañska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie
zmiany nazwy Wojewódzkiego Miêdzyszkolnego Orodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Gdañsku, ul. Grunwaldzka 244, na nazwê Miêdzyszkolny Orodek Kultury
Fizycznej:
§ 2.1. W sk³ad Miêdzyszkolnego Orodka Kultury Fizycznej wchodz¹:
 Miêdzyszkolny Orodek Sportowy, Gdañsk,
ul. Grunwaldzka 244,
 Szkolne Schronisko M³odzie¿owe, Gdañsk,
ul. Grunwaldzka 244,
 Szkolne Schronisko M³odzie¿owe, Gdañsk,
ul. Wa³owa 21.
2. Strukturê organizacyjn¹ i zasady dzia³ania Miêdzyszkolnego Orodka Kultury Fizycznej okrela
Statut.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§1
Wprowadza siê na terenie Miasta Gdañska przepisy
porz¹dkowe zwi¹zane z przewozem osób i baga¿u taksówkami, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Wprowadza siê dodatkowe oznaczenie, w które winny
byæ zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta
Gdañska, zawieraj¹ce herb Gdañska zgodnie z wzorem
okrelonym w Statucie Miasta Gdañska oraz numer wydanej przez Prezydenta Miasta Gdañska licencji na zarobkowy przewóz osób taksówk¹, za do dnia 31 grudnia 2003 r.  numer zezwolenia na zarobkowy przewóz
osób taksówk¹. Wzór oznaczenia okrela za³¹cznik nr
2 do niniejszej uchwa³y.
2. Oznaczenie wymienione w ust. 1 powinno byæ umieszczone na szybach tylnych drzwi.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§4
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miasta Gdañska:
1) Nr LXXXII/626/94 z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie regulaminu us³ug przewozowych wykonywanych przez
kieruj¹cych taksówk¹ osobow¹ lub baga¿ow¹ obowi¹zuj¹cego na terenie gminy Gdañsk zmieniona uchwa³¹
Nr XXVIII/335/95 z dnia 28 grudnia 1995 r.,
2) Nr XI/359/99 z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeñ, w które winny byæ
zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta
Gdañska.
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2006
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/264/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 lipca 2003 r.

PRZEPISY PORZ¥DKOWE
ZWI¥ZANE Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGA¯U
TAKSÓWKAMI
NA TERENIE GMINY MIASTA GDAÑSKA
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Przepisy porz¹dkowe obowi¹zuj¹ wszystkich kieruj¹cych taksówk¹ osobow¹ lub baga¿ow¹ na terenie gminy
Gdañsk.
§2
Kieruj¹cy taksówk¹ zobowi¹zany jest, na ¿¹danie pasa¿era, udostêpniæ mu do wgl¹du egzemplarz przepisów
porz¹dkowych zwi¹zanych z przewozem osób i baga¿u.
§3

sówce kierowca obowi¹zany jest do w³¹czenia taksometru.
§ 10
Pasa¿er mo¿e dokonaæ wyboru taksówki niezale¿nie
od miejsca zajmowanego przez ni¹ na postoju.
§ 11
Kierowca obowi¹zany jest wykonaæ zamówiony przewóz najkrótsz¹ drog¹, chyba ¿e pasa¿er godzi siê na przewóz inn¹ drog¹ lub tego ¿¹da.
§ 12
Kierowca zobowi¹zany jest do udzielenia pomocy przy
wsiadaniu i wysiadaniu osobom niesprawnym lub starszym.
§ 13
Pasa¿era, który straci³ przytomnoæ lub zas³ab³ kierowca zobowi¹zany jest dowieæ do miejsca udzielenia mu
pierwszej pomocy.
§ 14

Przez kieruj¹cego taksówk¹ osobow¹ lub baga¿ow¹,
zwanego dalej kierowc¹ rozumiemy osobê fizyczn¹
posiadaj¹c¹ wymagane do tego prawem uprawnienia.

Zezwala siê na przewóz dzieci tylko pod opiek¹ osób
doros³ych, chyba ¿e osoba pod której opiek¹ dziecko siê
znajduje, upowa¿nia kierowcê do przewiezienia dziecka
samego.

§4

§ 15

Przez pasa¿era rozumiemy osobê fizyczn¹ korzystaj¹c¹ z przewozu taksówk¹ osobow¹ lub baga¿ow¹.

1. Pasa¿er ma prawo zabraæ ze sob¹ do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej nale¿noci, baga¿ podrêczny oraz
za zgod¹ kierowcy psy lub inne ma³e zwierzêta domowe, które nale¿y umieciæ tak, aby nie uszkodzi³y lub
nie zanieczyci³y pojazdu i nie zagra¿a³y bezpieczeñstwu jazdy.
2. Do baga¿u podrêcznego zalicza siê w szczególnoci
walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoj¹ wielkoci¹ jak i sposobem opakowania nie spowoduj¹ uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczaj¹ pola widzenia kierowcy i nie utrudniaj¹ prowadzenia pojazdu.
3. Dopuszcza siê przewóz nart z kijkami, wózków dziecinnych, inwalidzkich sk³adanych oraz, na ryzyko pasa¿era, m.in. telewizorów i radioodbiorników.
4. Nie dopuszcza siê przewo¿enia taksówk¹ osobow¹
baga¿u wystaj¹cego poza obrys pojazdu.
5. Baga¿nik taksówki powinien byæ utrzymany w nale¿ytej czystoci i wolny od wszelkiego sprzêtu dodatkowego. Mo¿na w nim umieciæ sprzêt s³u¿¹cy do naprawy pojazdu.
6. Kierowca jest obowi¹zany do za³adunku i wy³adunku
baga¿u podrêcznego pasa¿era z baga¿nika.

§5
Na drogach publicznych kierowcy mog¹ oczekiwaæ na
pasa¿erów wy³¹cznie na postojach oznakowanych znakami informacyjnymi D-19, D-20 (pocz¹tek, koniec postoju taksówek).
§6
Na prawej szybie bocznej taksówki powinna byæ
umieszczona informacja o op³atach za przejazd pobieranych w taksówce osobowej. Wzór informacji okrela za³¹cznik do niniejszych przepisów porz¹dkowych.
§7
W taksówce powinna byæ umieszczona na widocznym
dla pasa¿era miejscu:
1) informacja o mo¿liwoci sk³adania przez pasa¿erów
skarg dotycz¹cych wykonywanego przewozu do
w³aciwego Wydzia³u Urzêdu Miejskiego w Gdañsku
2) informacja o posiadaniu przez kierowcê egzemplarza przepisów porz¹dkowych okrelonych niniejsz¹
uchwa³¹.
Rozdzia³ II
Przewóz osób i baga¿u taksówkami osobowymi
§8
Kierowca w oczekiwaniu na pasa¿era powinien znajdowaæ siê w bezporedniej bliskoci pojazdu.
§9
Niezw³ocznie po zajêciu przez pasa¿era miejsca w tak-

§ 16
Kierowca w czasie wykonywania zamówienia winien
mieæ schludny wygl¹d, dbaæ o czystoæ i estetykê pojazdu, winien zachowywaæ siê grzecznie i kulturalnie.
§ 17
Kierowcy, w czasie przewozu pasa¿era zabrania siê
palenia tytoniu lub spo¿ywania pokarmów. W czasie przewozu palenie tytoniu przez pasa¿era jest dopuszczalne za
zgod¹ kierowcy.
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§ 18

§ 25

Pasa¿er ma prawo w ka¿dej chwili zrezygnowaæ z realizacji przewozu.

1. Je¿eli w wyniku awarii taksówki pasa¿er zmuszony jest
opuciæ pojazd poza obszarem miasta lub w miejscu,
sk¹d nie ma ³atwego dostêpu do rodków komunikacji publicznej, kierowca zobowi¹zany jest zatroszczyæ
siê o zapewnienie mu dalszego przewozu przynajmniej
do najbli¿szej miejscowoci, gdzie bêdzie móg³ skorzystaæ z innych rodków komunikacji.
2. W razie niemo¿noci dotrzymania zawartej wczeniej
umowy kierowca ma obowi¹zek przys³aæ na swoje
miejsce innego kierowcê.

§ 19
1. W chwili, gdy pasa¿er czasowo opuszcza pojazd w trakcie realizacji przewozu, kierowca ma prawo pobraæ od
niego op³atê nale¿n¹ wg taksometru za dotychczasow¹ us³ugê, dodatkowo pobieraj¹c op³atê za okrelony
przez pasa¿era czas postoju.
2. W przypadku, gdy pasa¿er nie zg³osi siê w okrelonym
przez siebie czasie postoju kierowca ma prawo uznaæ
ten fakt za ukoñczenie realizacji zlecenia.
§ 20
1. W trakcie przewozu kierowca nie mo¿e bez zgody pasa¿era przewoziæ osób postronnych.
2. Pasa¿er ma prawo zabraæ ze sob¹ do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez
uiszczenia za to dodatkowych nale¿noci.
3. Nale¿noæ za przewóz reguluje tylko jeden pasa¿er.
§ 21
Nie wolno przewoziæ taksówk¹ osobow¹ na³adowanej
broni, materia³ów truj¹cych, cuchn¹cych oraz niebezpiecznych.
§ 22
Kierowca mo¿e odmówiæ przewozu b¹d przerwaæ go
w przypadku:
1) gdy pasa¿er wykazuje oznaki upojenia alkoholowego, spo¿ywa alkohol w trakcie jazdy, wskazuje oznaki
odurzenia innymi rodkami lub przyjmuje je w pojedzie,
2) zanieczyszczania lub uszkadzania pojazdu przez pasa¿era,
3) odmowy przez pasa¿era dostosowania siê do poleceñ kierowcy w sprawach zagra¿aj¹cych ¿yciu lub
zdrowiu,
4) chuligañskiego zachowania siê pasa¿era,
5) je¿eli uzna, ¿e zagra¿a to jego bezpieczeñstwu.
§ 23
Pasa¿er jest odpowiedzialny za powsta³e z jego winy
uszkodzenia lub zanieczyszczenia na zasadach okrelonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
§ 24
1. Taksówka winna byæ wyposa¿ona w czynny i sprawnie dzia³aj¹cy taksometr, z wa¿n¹ legalizacj¹ wystawion¹ przez Urz¹d Miar.
2. Taksometr w taksówce powinien byæ widoczny dla
pasa¿era, a jego wskazania ³atwe do odczytania. Czytnik taksometru winien byæ owietlony.
3. Taksometr obs³uguje kierowca.
4. Je¿eli w czasie trwania przewozu nastêpuje zmiana taryfy dziennej na noc¹ lub odwrotnie albo je¿eli nastêpuje przekroczenie granicy strefy taryfowej, kierowca
prze³¹czaj¹c taksometr na odpowiedni¹ taryfê jest obowi¹zany powiadomiæ o tym pasa¿era.
5. Z prawej strony przedniej szyby musi byæ umieszczony wietlik informuj¹cy o w³¹czonej aktualnie taryfie
lub o niezajêtym pojedzie.

§ 26
1. Na ¿¹danie pasa¿era kierowca taksówki zobowi¹zany
jest wydaæ rachunek za przejazd.
2. Rachunek powinien zawieraæ w szczególnoci: datê
wystawienia, numer kolejny rachunku, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotê nale¿noci za przejazd, piecz¹tkê z danymi identyfikacyjnymi kierowcy (imiê i nazwisko, adres, numer boczny taksówki), podpis wystawcy.
3. Na ¿¹danie pasa¿era kierowca jest obowi¹zany do okrelenia w rachunku trasy przewozu.
§ 27
1. Po zakoñczeniu przewozu kierowca jest obowi¹zany
przypomnieæ pasa¿erowi o zabraniu baga¿u oraz
sprawdziæ, czy pasa¿er nie pozostawi³ w pojedzie jakichkolwiek przedmiotów.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasa¿era kierowca taksówki postêpuje z nimi stosownie
do przepisów o rzeczach znalezionych.
Rozdzia³ III
Przewóz baga¿u w taksówce baga¿owej
§ 28
1. Taksówk¹ baga¿ow¹ nale¿y przewoziæ rzeczy w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego.
2. Taksówk¹ baga¿ow¹ mo¿na przewoziæ zwierzêta w klatkach, skrzynkach itp., je¿eli nie zagra¿a to bezpieczeñstwu jazdy, chyba ¿e jest to sprzeczne z przepisami
szczególnymi.
3. Kierowca taksówki baga¿owej, na ¿¹danie pasa¿era,
powinien udzieliæ pomocy przy za³adowaniu i wy³adowaniu przewo¿onego baga¿u za umówionym wczeniej
wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to powinno byæ wyszczególnione na rachunku za wykonan¹ us³ugê.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XI/264/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 lipca 2003 r.
WZÓR INFORMACJI O OP£ATACH
POBIERANYCH ZA PRZEJAZD TAKSÓWK¥
Strona I (widoczna na zewn¹trz taksówki)
Op³ata wg wskazañ taksometru  taryfa 1
za 1 km =........... z³
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Strona II (widoczna od wnêtrza taksówki)
Taryfa 1 dzienna
1 km ........... z³
Taryfa 2 nocna i wi¹teczna
1 km ...........z³
Taryfa 3 wyjazd poza granice administracyjne
Miasta Gdañska w dzieñ
1 km ...........z³
Taryfa 4 wyjazd poza granice
administracyjne Miasta Gdañska
w nocy i wiêta
1 km ...........z³
Op³ata pocz¹tkowa
........... z³
Op³ata za 1 godz. postoju
........... z³

2007
UCHWA£A Nr XI/267/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul. Lecha B¹dkowskiego i ul. Kartuskiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul. Lecha B¹dkowskiego i ul.
Kartuskiej w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,49 ha, ograniczony jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê na obszarze objêtym planem jeden teren
(oznaczony symbolem trzycyfrowym 001) wydzielony
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ oraz jego przeznaczenie wed³ug
klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod
okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
24  zabudowa mieszkaniowa intensywna  domy
mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne,
internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
32  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
strefê mieszkaniow¹ 24 i wybrane us³ugowe: 33 lub
34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹
mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
4) charakter budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: bry³a budynku, rozplanowanie i proporcje
otworów okiennych oraz kolorystyka.
5) detal architektoniczny  to elementy wystroju elewacji: coko³y, gzymsy, opaski, sztukaterie, portale,
kraty, stolarka okien i drzwi, balustrady, chor¹giewki, boniowania, materia³y elewacyjne.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto.
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§4

trzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapo-

Rodzaj funkcji

1
1.
2.
3.
4.

2
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla osób
starszych
Obiekty handlowe
o powierzchni sprzeda¿owej do 2000 m2

6.
7.

Targowiska, hale targowe

8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.

Domy parafialne, domy kultury

13.

Kina, teatry

14.

Obiekty muzealne i wystawowe

15.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

16.

Rzemios³o us³ugowe

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul. Lecha B¹dkowskiego i ul. Kartuskiej
Nr EW. PLANU 1212
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,49 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 32
Zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 24 i strefê us³ugow¹ 33, bez ustalenia proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
szpitale i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze
sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

Podstawa
odniesienia

Lp.

5.

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

Strefa C
Obszary
ekstensywnej
zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej
1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
10 studentów
100 m2
pow. u¿ytkowej

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

5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1)intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  40%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne  wymagane po³¹czenie piesze ul. Lecha B¹dkowskiego z ul. Kartusk¹.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1)linie zabudowy  jak na rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 14 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy, kalenica g³ówna równoleg³a
do ul. Kartuskiej.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
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11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
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1)dostêpnoæ drogowa  od ul. Kartuskiej, ul. Lecha
B¹dkowskiego i ul. Seweryna Goszczyñskiego
(poza granic¹ planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1)strefy ochrony dóbr kultury  nie ustala siê,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  oznaczone na rysunku planu historyczne podzia³y parcelacyjne do zaakcentowania w rytmie pierzei,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  dla oznaczonego na rysunku planu obiektu o wartociach
kulturowych (budynek nr 135 przy ul. Kartuskiej),
ochronie podlega charakter budynku i jego detal
architektoniczny.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
2) pokrycie skarp szat¹ rolinn¹, uniemo¿liwiaj¹c¹ uruchomienie procesów erozyjnych,
3) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy Kartuskiej zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych
z obowi¹zuj¹cymi normami
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1)istniej¹ca sieæ ciep³ownicza 2 x 300 mm,
2) istniej¹cy gazoci¹g niskiego cinienia Ø 100 mm,
3) istniej¹cy kana³ sanitarny Ø 0,2 m,
4) czêæ terenu w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy Kartuskiej (poza granic¹ planu).
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oæ zgodn¹ z przepisami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) do istniej¹cej infrastruktury technicznej zachowaæ
dostêp technologiczny,
2) zabudowê nale¿y realizowaæ w formie pierzejowej,
3) dla eksponowanych elewacji od ul. Kartuskiej wymagana zwarta forma zabudowy.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) zaleca siê realizacjê po³¹czenia pieszego ul. Lecha B¹dkowskiego z ul. Kartusk¹ w dopasowaniu do historycznego rytmu pierzei (w uk³adzie prostopad³ym do ul.
Kartuskiej),
3) zaleca siê dostêpnoæ ko³ow¹ dla czêci zachodniej
planu od ul. Lecha B¹dkowskiego.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon
ul. Lecha B¹dkowskiego i ul. Kartuskiej w miecie
Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce strefy o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) przeznaczenie terenu wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) historyczne podzia³y parcelacyjne,
5) obiekt o wartociach kulturowych,
6) liniê zabudowy cile okrelon¹.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 RMG z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Siedlce zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/56/94 RMG z dnia 6 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28 z 28 listopada 1994 poz. 142).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr XI/268/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul. Kartuskiej,
Szarej, Skrajnej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul. Kartuskiej, Szarej, Skrajnej
w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o powierzchni
0,11 ha, ograniczony jak na rysunku planu stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê na obszarze objêtym planem jeden teren
(oznaczony symbolem trzycyfrowym 001) wydzielony
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ oraz jego przeznaczenie wed³ug
klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod
okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê strefê funkcyjn¹:
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,

2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

1

2
Obiekty handlowe
o powierzchni sprzeda¿owej do 2000 m2

3
1000 m2
pow. sprzeda¿owej
1000 m2
pow. ca³kowitej
100
miejsc konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej

1.
2.

Targowiska, hale targowe

3.

Restauracje, kawiarnie, bary

4.

Biura, urzêdy, poczty, banki

5.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

6.

Kocio³y, kaplice

7.

Domy parafialne, domy kultury

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Strefa C
Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania
4
MIN 25
MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
8.
9.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony
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100 miejsc siedz¹cych

MIN 22

100 miejsc siedz¹cych

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

2

10.

Obiekty muzealne i wystawowe

11.

Rzemios³o us³ugowe

12.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

13.

K¹pieliska

14.
15.
16.

Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne

1000 m
pow. u¿ytkowej
100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2 terenu
zagospodarowanego
1 kort
1 mieszkanie
1 mieszkanie

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul Kartuskiej, Szarej, Skrajnej
Nr EW. PLANU 1216
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
szpitale i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze
sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalna  jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: 9,0m, maksymalna: 12,0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  ul. Szar¹ i ul. Skrajn¹ (poza
granic¹ planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 3
MIN 10
MIN 2
MIN 2
MIN2
MIN1,2

4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy Kartuskiej zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi normami.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy Kartuskiej (poza granic¹ planu).
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) dla eksponowanej elewacji od strony ul. Kartuskiej
wymagana zwarta forma zabudowy,
2) od ul. Kartuskiej wykszta³ciæ front us³ugowy,
3) wymagany jest wspólny projekt budowlany,
4) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nale¿y lokalizowaæ jedynie
powy¿ej parteru.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) zaleca siê po³¹czenie piesze ul. Kartuskiej z ul. Szar¹,
3) zaleca siê odtworzenie powierzchni biologicznie
czynnej.
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§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul.
Kartuskiej, Szarej, Skrajnej w miecie Gdañsku w skali
1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce strefy o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenu wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) linia zabudowy nieprzekraczalna.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc we fragmencie objêtym granic¹ niniejszego
planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 RMG z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Siedlce zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/56/94 RMG z dnia 6 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28 z 28 listopada 1994 poz. 142).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2009
UCHWA£A Nr XI/269/2003
Rady Miasta Gdsñska
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon ulicy P³ockiej
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ozagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984,, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon ulicy P³ockiej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar po³o¿ony pomiêdzy ulicami P³ock¹ i Przemysk¹, jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
002) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
24  zabudowa mieszkaniowa intensywna  domy
mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
32  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
strefê mieszkaniow¹ 24 i wybrane us³ugowe: 33 lub
34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹
mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu. Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej
zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten
okrela zabudowa istniej¹ca w bliskim s¹siedztwie
projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim

Lp.

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

s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu
zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim zapisem,
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
5) dach stromy  forma dachu budynku w którym poszczególne po³acie pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 35 stopni
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

2
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

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

7.

Restauracje, kawiarnie, bary

8.

Biura, urzêdy, poczty, banki

9.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

10.

Domy parafialne, domy kultury

11.

Kina, teatry

12.

Obiekty muzealne i wystawowe

13.
16.

Poz. 2009
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Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Uwagi
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
5
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

100
miejsc konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100
miejsc siedz¹cych

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 8
MIN 22

1000 m2
pow. u¿ytkowej

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

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

Rzemios³o us³ugowe

100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 3
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5

10.

Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UJECISKO  REJON ULICY P£OCKIEJ
Nr EW. PLANU 1821
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 1,88 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 32
Zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 24 i us³ugow¹ 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaýowej powyýej 2000 m², salony samochodowe z serwisem, targowiska, hale targowe
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: 0,6; maksymalna: 0,8
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
6) inne  ci¹g pieszy na kierunku pó³noc  po³udnie ³¹cz¹cy ulice P³ock¹ i Przemysk¹ jak na rysunku planu
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
2) wysokoæ zabudowy  minimalna:6 m; maksymalna:18 m
3) formy zabudowy  wyklucza siê gara¿e wolnostoj¹ce i gara¿e w formie zespo³ów jednokondygnacyjnych
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
5) inne  nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Przemyskiej, od ulicy P³ockiej poprzez wjazd ustalony na rysunku planu wspólny dla terenu 002-33
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) w obrêbie strefy nale¿y zlokalizowaæ wewn¹trzosiedlowy teren zieleni i rekreacji (skwer,itp)
2) w ramach powierzchni biologicznie czynnych nale¿y istotnie zwiêkszyæ zadrzewienia przez wprowadzenie nasadzeñ najlepiej w grupach po kilka,
kilkanacie drzew,
3) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej,
4) w przypadku udokumentowania odpowiedniego
dopuszczalnego poziomu ha³asu dopuszcza siê tak¿e lokalizacjê budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, domów opieki spo³ecznej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecany przebieg ci¹gów pieszych na kierunku
wschód  zachód jak na rysunku planu
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
3) zaleca siê dachy strome
4) zalecana wielkoæ terenu zieleni i rekreacji minimum 0,5ha

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UJECISKO  REJON ULICY P£OCKIEJ
Nr EW. PLANU 1821
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,53 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
salony samochodowe (z serwisem), obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000m²
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy nie ustala siê
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
50%
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê
6) inne  ustala siê wjazdy do strefy dla obs³ugi jej
zaplecza, jak na rysunku planu.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: dla gara¿y nie
ustala siê, dla pozosta³ej zabudowy 6m, maksymalna:16 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  dachy strome
5) inne  nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy P³ockiej poprzez
wjazd ustalony na rysunku planu wspólny dla terenu 001-32
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) preferowane us³ugi kultury i owiaty  przedszkole integracyjne, dom kultury,
2) w ramach zmiany sposobu u¿ytkowania budynku nieczynnej kot³owni zaleca siê jego przebudowê w nawi¹zaniu do s¹siaduj¹cej zabudowy,
3) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon
ulicy P³ockiej w skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania
3) przeznaczenie terenu wg klasyfikacji strefowej
4) nieprzekraczalne linie zabudowy
5) ci¹gi piesze
6) miejsce wjazdu do strefy
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 18 z 30 wrzenia 1993 r.
poz. 102/,
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/181/88 MRN z dnia 28 maja 1988 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 21 z dnia 12 wrzenia 1989 r.
poz. 150).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2010
UCHWA£A Nr XI/270/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Czerwonej od
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ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM Gdañsk-Stocznia w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ozagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984,, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Czerwonej od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM Gdañsk-Stocznia w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni oko³o 29,4ha, w
granicach oznaczonych na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 18 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 018) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
6) zieleñ z zakresu strefy 64
34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê
33 i  na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê 62
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
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4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz zieleñ z zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna  np. zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
83  ulice g³ówne, ulice g³ówne przyspieszone
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
91  szlaki i bocznice kolejowe
93  kolejowe dworce i stacje pasa¿erskie
98  strefa mieszana zawieraj¹ca strefy 91 i 93
W terenach transportu zbiorowego, okrelonych w strefach 93, 94 dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów;
2) charakter budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: bry³a budynku, rozplanowanie i proporcje
otworów okiennych, kolorystyka;
3) bry³a budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: typ zabudowy, kszta³t dachu, rozcz³onkowanie;
a) kszta³t dachu  rodzaj dachu, liczba po³aci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczó³kowy, pulpitowy itp.), k¹t nachylenia po³aci,
kolor i materia³ pokrycia;
b) rozcz³onkowanie  to takie elementy bry³y budynku: ryzality, wnêki, wykusze, wie¿yczki, lukarny,
balkony
4) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dzia³ce, gabaryty
budynku, rodzaj dachu (p³aski, stromy).
5) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym;
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6) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze
sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne tereny
zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód
powierzchniowych), a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi.
OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej.

Lp.

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

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni
sprzeda¿owej do 2000 m2,
domy towarowe
wielokondygnacyjne

7.

Targowiska, hale targowe

8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety
lekarskie, kancelarie
adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.
13.
14.
15.

Domy parafialne, domy
kultury
Kina, teatry
Hale widowiskowe
i widowiskowo-sportowe,
stadiony
Obiekty muzealne
i wystawowe

16.

Szko³y podstawowe i gimnazja

17.

Szko³y rednie

18.

Szko³y wy¿sze, obiekty
dydaktyczne

23.

Place sk³adowe, hurtownie,
magazyny

24.

Poz. 2010
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2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3

Wskaniki miejsc postojowych
Strefa B
Obszar intensywnej zabudowy
ródmiejskiej
Strefa ograniczonego parkowania
4

1 mieszkanie

minimalnie 1

1 mieszkanie

minimalnie 1

10 ³ó¿ek

1,2 ± 10%

10 ³ó¿ek
1 pokój

maksymalnie 6
1,2

1000 m2 powierzchni
sprzeda¿y

maksymalnie 25

Podstawa odniesienia

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpcyjnych
1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej
1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej

5

maksymalnie 25
maksymalnie 24
maksymalnie 30
maksymalnie 30

1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej
1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

maksymalnie 22

100 miejsc siedz¹cych

maksymalnie 16

1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania

Uwagi

maksymalnie 6
maksymalnie 8

maksymalnie 20
maksymalnie 1,5
maksymalnie 1,5

10 studentów

maksymalnie 1,5

1000 m2
powierzchni sk³adowej

maksymalnie 2

Zak³ady przemys³owe,
rzemios³o

100 zatrudnionych

maksymalnie 20

25.

Rzemios³o us³ugowe

100 m powierzchni
u¿ytkowej

maksymalnie 2

26.

Warsztaty pojazdów
mechanicznych

1 stan. naprawcze

maksymalnie 4

27.

Stacje paliw

1 dystrybutor
1 stanowisko
obs³ugowo- naprawcze
1 obiekt handlowy

maksymalnie 2*
maksymalnie 2*
maksymalnie 8

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

2

* stanowiska
dla oczekuj¹cych
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Poz. 2010

1 stanowisko do mycia

maksymalnie 2*

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu
i rekreacji

100 m2 powierzchni
u¿ytkowej

maksymalnie 10

30.

K¹pieliska

100 m2 terenu
zagospodarowanego

maksymalnie 2

31.

Korty tenisowe
(bez miejsc dla widzów)

1 kort

maksymalnie 2

28.

Myjnia samochodowa

29.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleñ urz¹dzona
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zakaz parkowania
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 012-81 (ul. Wyspiañskiego)
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala siê
4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie

* stanowiska
dla oczekuj¹cych

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zagospodarowanie zieleni¹ odporn¹ na zanieczyszczenia komunikacyjne.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w rejonie II terenu zewnêtrznego strefy
ochrony poredniej ujêæ wody Zaspa i Czarny
Dwór
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ technicznych
ochrony akustycznej zwi¹zanych z uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Szpitale i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane
ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej
powy¿ej 2000 m2
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
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3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
Nie ustala siê.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 012-81 (ul. Wyspiañskiego)
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych od istniej¹cej linii kolejowej do czasu realizacji urz¹dzeñ
technicznych ochrony akustycznej ustalonych w pasie drogowym projektowanej ulicy g³ównej 014-83 
tzw. Drogi Czerwonej.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w rejonie II terenu zewnêtrznego strefy
ochrony poredniej ujêæ wody Zaspa i Czarny
Dwór
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) Zagospodarowanie terenu zieleni¹

Poz. 2010
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810

1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,52 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Budynki zamieszkania zbiorowego, mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, zak³ady przemys³owe, stacje paliw, obiekty
handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia minimalny dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ul. Towarowej (poza obszarem planu)
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od istniej¹cej linii kolejowej 010-98
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2) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza o rednicy 2x800
3) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110kV
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia LWN (jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zapewniæ dostêp technologiczny do ciep³oci¹gu.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) Zachowanie zieleni wysokiej (z wycink¹ ograniczon¹ do ciêæ sanitarnych)
3) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci kolei,
nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych
z obowi¹zuj¹cymi normami.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810

1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,78 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34
Us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Szpitale, domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze
sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, budynki zamieszkania zbiorowego, mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
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7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJO
BRAZU
1) linie zabudowy: nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ul. Towarowej (poza obszarem planu)
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹; z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
2) Zachowanie zieleni wysokiej (jak na rysunku planu)  wycinka ograniczona do ciêæ sanitarnych
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od istniej¹cej linii kolejowej 010-98
2) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza o rednicy 2 x 800
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zapewniæ dojazd do istniej¹cej komory ciep³owniczej.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Likwidacja substandardowych obiektów, niezwi¹zanych trwale z gruntem.
2) Przy remoncie, przebudowie sieci ciep³owniczej
prowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹, w sposób bezkolizyjny dla chronionego drzewostanu.
3) Ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
4) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y po-
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byt ludzi, po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci kolei, nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34
Us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
30%
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: ogólnodostêpny ci¹g pieszy ³¹cz¹cy teren
006-62 z ulic¹ Towarow¹ (poza obszarem planu)
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 8 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ul. Towarowej (poza obszarem planu)
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Poz. 2010

1) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Ochrona istniej¹cego drzewostanu.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Istniej¹cy kana³ sanitarny 1,1x1,65 m
2) Istniej¹cy gazoci¹g s/c F 300
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zakaz obsadzania rolinnoci¹ redni¹ i wysok¹ pasa
3 m nad kana³em sanitarnym 1,1x1,65
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Orientacyjny przebieg ci¹gu pieszego, o którym mowa
w punkcie 6.6  jak na rysunku planu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810

1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 4,07 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleñ urz¹dzona
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zakaz parkowania
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: od ul. Towarowej (poza obszarem planu) i od projektowanej ulicy 018-81
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2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê:
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê:
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: ochrona historycznego uk³adu alei dawnego cmentarza
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Istniej¹cy kana³ sanitarny 1,1 x 1,65
2) Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
3) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza 2 x 700
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) W obrêbie terenu pomnik przyrody  buk zwyczajny odmiana czerwonolistna (Nr 600  orzeczenie z
dn. 29.03.1989 r. Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z dnia
12.06.1989 r. nr 13)
2) Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) Zakaz obsadzania rolinnoci¹ redni¹ i wysok¹
pasa 3 m nad kana³em sanitarnym 1,1x1,65.
2) Remonty i przebudowy infrastruktury technicznej
nale¿y przeprowadzaæ w sposób bezpieczny
dla drzewostanu.
3) Zapewniæ dostêp technologiczny do uzbrojenia
podziemnego.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Przy rewaloryzacji parku (dawnego cmentarza) odtworzyæ nieistniej¹ce fragmenty historycznego uk³adu alei  ich orientacyjne osie oznaczono na rysunku planu
2) Zalecany ogólnodostêpny ci¹g pieszy, bêd¹cy kontynuacj¹ ci¹gu pieszego przechodz¹cego przez strefê 005-34, ³¹cz¹cy w sposób bezkolizyjny (w stosunku do uk³adu komunikacyjnego) tereny postoczniowe (poza obszarem planu) z parkiem i ul. Towarow¹ (poza obszarem planu)
3) Przy remoncie, przebudowie sieci ciep³owniczej

Dziennik Urzêdowy
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prowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹, w sposób bezkolizyjny
dla drzewostanu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0,45 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Szpitale i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane
ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, budynki zamieszkania zbiorowego, mieszkania
integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 500 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: ogólnodostêpny ci¹g pieszy ³¹cz¹cy tereny
006-62 i 008-62
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: do 12 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od projektowanej ulicy 01881
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objêty stref¹
ochrony archeologicznej  wszelkie prace ziemne
wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od istniej¹cej linii kolejowej 010-98
2) Istniej¹cy kana³ sanitarny 1,1 x 1,65m
3) Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
4) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza 2 x F 700
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) Zapewniæ dostêp technologiczny do istniej¹cej magistrali ciep³owniczej
2) Zapewniæ dojazd do istniej¹cych komór rewizyjnych na kanale sanitarnym.
3) Zapewniæ odpowiedni¹ odleg³oæ obiektów od kana³u sanitarnego
4) Zakaz obsadzania rolinnoci¹ redni¹ i wysok¹
pasa 3 m nad kana³em sanitarnym 1,1 x 1,65.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Przy remoncie  modernizacji, przebudowie sieci
ciep³owniczej prowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹
2) Odleg³oæ budynków od kana³u sanitarnego  5 m
3) Ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
4) Orientacyjny przebieg ci¹gu pieszego, o którym
mowa w punkcie 6.6  jak na rysunku planu
5) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w strefie uci¹¿liwoci od kolei nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 2,35 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleñ urz¹dzona
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne:
a) ogólnodostêpny ci¹g pieszy z kierunku przystanku SKM Gdañsk-Stocznia (strefa 010-98) w kierunku Al. Zwyciêstwa (poza obszarem planu)
b) cie¿ka rowerowa g³ówna  wzd³u¿ Al. Zwyciêstwa (poza obszarem planu)
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zakaz parkowania
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od Al. Zwyciêstwa (poza obszarem planu) i ul. Kolejowej (odcinka poza obszarem planu)
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: czêæ terenu  jak na
rysunku planu  w strefie ochrony ekspozycji historycznej hali z napisem STOCZNIA GDAÑSKA.
Ustala siê ci¹g widokowy na halê  jak na rysunku
planu
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: przy
kszta³towaniu zieleni nale¿y zachowaæ widok z ci¹gu widokowego na halê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: ochrona historycznego uk³adu alei dawnego cmentarza
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Zakaz zmiany stosunków wodnych, które mog³yby oddzia³ywaæ na Wielk¹ Alejê (poza obszarem
planu)
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12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Istniej¹cy kana³ sanitarny 1,1 x 1,65
2) Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
3) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza 2 x 700
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
W obrêbie terenu drzewa  pomniki przyrody: d¹b
czerwony (Nr 822  orzeczenie z dn. 17.02.1992 r. Dz.
Urz. Woj. Gdañskiego z dnia 28.02.1992 r. nr 5) oraz
pere³kowiec japoñski o dwóch pniach (orzeczenie
z dnia 20.04.1990 r.  Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z dnia
13.04.1990 r. nr 10)
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) Zapewniæ dostêp technologiczny do uzbrojenia
podziemnego.
2) Zakaz obsadzania rolinnoci¹ redni¹ i wysok¹
pasa terenu o szerokoci 3 m nad kana³em sanitarnym 1,1x1,65.
3) Remonty i przebudowy infrastruktury technicznej
nale¿y przeprowadzaæ w sposób bezpieczny
dla drzewostanu.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Przy rewaloryzacji parku (dawnego cmentarza) odtworzyæ nieistniej¹ce fragmenty historycznego uk³adu alei  ich orientacyjne osie oznaczono na rysunku planu
2) Przy remoncie, przebudowie sieci ciep³owniczej
prowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹, w sposób bezkolizyjny dla chronionego drzewostanu
3) Orientacyjny przebieg ci¹gu pieszego, o którym
mowa w punkcie 6.6.a  jak na rysunku planu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 2,49 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Budynki zamieszkania zbiorowego, mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
stacje obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów,
zak³ady przemys³owe, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 500m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: 2 ogólnodostêpne ci¹gi piesze ³¹cz¹ce w sposób bezkolizyjny (w stosunku do uk³adu komunikacyjnego) tereny postoczniowe (poza obszarem
planu) z obszarem planu i Al. Zwyciêstwa (poza obszarem planu).
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m, z zastrze¿eniem punktu 10.2
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4 Dopuszcza siê ponadto parking ponad
potrzeby w³asne. £¹czna liczba miejsc postojowych
nie mo¿e przekraczaæ 200.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od projektowanej ulicy 01881 oraz od ul. Kolejowej (poza obszarem planu)
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: czêæ terenu  jak na
rysunku planu  w strefie ochrony ekspozycji historycznej hali z napisem STOCZNIA GDAÑSKA.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: przy
kszta³towaniu zabudowy nale¿y zachowaæ widok
na szczyt historycznej hali z napisem STOCZNIA
GDAÑSKA z ci¹gu widokowego ustalonego w terenie 008-62.
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: obiekt o
wartociach kulturowych, oznaczony na rysunku
planu  do zachowania. Ochronie podlega charakter budynku i jego detal architektoniczny
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od istniej¹cej linii kolejowej 010-98
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zachowanie widoku z ci¹gu widokowego, o którym
mowa w punkcie 10.2 nale¿y udokumentowaæ na etapie zatwierdzania projektu budowlanego nowego
obiektu budowlanego lub rozbudowy, nadbudowy
obiektów istniej¹cych.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
2) Orientacyjne przebiegi ustalonych w punkcie 6.6
bezkolizyjnych ci¹gów pieszych  jak na rysunku
planu.
3) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci kolei,
nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych
z obowi¹zuj¹cymi normami.

8.
9.

10.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 9,43 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 98
Szlaki i bocznice kolejowe z dworcami kolejowymi i stacjami pasa¿erskimi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: 2 ogólnodostêpne ci¹gi piesze ³¹cz¹ce w sposób bezkolizyjny (w stosunku do uk³adu komunikacyjnego) tereny postoczniowe (poza obszarem planu) z terenami 008-62, 009-41, 018-81
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12m, z zastrze¿eniem punktu 10.2

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
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3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
Nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ul. Kolejowej i ul. Jana
z Kolna (poza obszarem planu) oraz od projektowanej ulicy dojazdowej 018-81
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej lub trakcyjnej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: czêæ terenu  jak na
rysunku planu  w strefie ochrony ekspozycji historycznej hali z napisem STOCZNIA GDAÑSKA.
W przypadku prowadzenia ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego nad torami  ustala siê ci¹g widokowy na halê  jak na rysunku planu.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: przy
kszta³towaniu zabudowy nale¿y zachowaæ widok
na szczyt historycznej hali z napisem STOCZNIA
GDAÑSKA z ci¹gów widokowych ustalonych w
terenie 008-62 i 010-98.
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110kV
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia LWN (jak na rysunku planu) zgodnie z
przepisami szczególnymi
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zachowanie widoku z ci¹gów widokowych, o których
mowa w punkcje 10.2 nale¿y udokumentowaæ na etapie zatwierdzania projektu budowlanego nowego
obiektu budowlanego lub rozbudowy, nadbudowy
obiektów istniej¹cych.
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Orientacyjne przebiegi ustalonych w punkcie 6.6
bezkolizyjnych ci¹gów pieszych  jak na rysunku
planu.
2) Zalecany ogólnodostêpny ci¹g pieszy, bêd¹cy kontynuacj¹ przebiegu zalecanego ci¹gu pieszego w
strefie 006-62, ³¹cz¹cy w sposób bezkolizyjny
(w stosunku do uk³adu komunikacyjnego) tereny
postoczniowe (poza obszarem planu) z terenem
006-62.
3) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 1,82 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34
Us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹  gastronomia z dzia³alnoci¹ rozrywkow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Wszystkie pozosta³e ze strefy, nie wymienione w punkcie 3.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Istniej¹ce obiekty wraz z funkcjonuj¹cymi dojazdami, z
dopuszczeniem funkcji us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹
pasa¿erów.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: ogólnodostêpny ci¹g pieszy ³¹cz¹cy w sposób bezkolizyjny (w stosunku do uk³adu komunikacyjnego) przystanek SKM Gdañsk-Politechnika z
przystankami tramwajowymi i pó³nocn¹ stron¹ terenu 015-83 oraz z wêz³em Kliniczna po³o¿onym
poza obszarem planu  po jego pó³nocno-wschodniej stronie.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: do wysokoci drzew
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: spadzisty
5) inne: w nowoprojektowanych obiektach wszystkie
elewacje od strony tras komunikacyjnych eksponowane  wymagaj¹ szczególnego opracowania architektonicznego i zastosowanie szlachetnych materia³ów budowlanych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: od ul. Jana z Kolna zjazd
i wjazd wy³¹cznie z dopuszczeniem ruchu prawoskrêtnego przez teren 016-83, z przejazdem pod
projektowanym wiaduktem w ci¹gu linii kolejowej
relacji Gdañsk G³ówny  Zaspa Towarowa Port.
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: obiekt o
wartociach kulturowych oznaczony na rysunku
planu  do zachowania. Ochronie podlega charakter budynku i jego detal architektoniczny.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci linii
kolejowych oraz wêz³a ulicznego Kliniczna nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi normami.
2) Terenu objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
3) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu  dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku
kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu
lub wzglêdów bezpieczeñstwa
4) Dzia³alnoæ rozrywkowa emituj¹ca ha³as w godzinach nocnych wy³¹cznie w obiektach kubaturowych o odpowiedniej izolacyjnoci akustycznej, od
strony istniej¹cego szpitala przy ul. Klinicznej (poza
obszarem planu).
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od istniej¹cej linii kolejowej oraz wêz³a ulicznego Kliniczna
2) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110kV
3) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza 2x F 700
4) Istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa F 500
5) Przepompownia wód opadowych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Do czasu likwidacji przystanku SKM Gdañsk Nowe
Szkoty dopuszcza siê dojazd od wêz³a ulicznego Kliniczna  teren 015-83  wy³¹cznie z dopuszczeniem
ruchu prawoskrêtnego

Dziennik Urzêdowy
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia LWN (jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
2) Orientacyjny przebieg ci¹gu pieszego ustalonego
w punkcie 6.6, ³¹cz¹cego przystanek SKM GdañskPolitechnika z przystankami tramwajowymi i pó³nocn¹ stron¹ terenu 015-83  jak na rysunku planu.
3) Nawierzchnia ci¹gów pieszych z materia³ów pó³przepuszczalnych lub przepuszczalnych.
4) Przy remoncie, przebudowie sieci ciep³owniczej
prowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹, w sposób mo¿liwie
bezkolizyjny dla drzewostanu.
5) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa, D  odcinek ul. Stanis³awa Wyspiañskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
3) przekrój: jedna jezdnia, 2 pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie:
a) jednostronny chodnik,
b) 2 pêtle zawrotowe na obu zakoñczeniach ulicy,
c) zatoki postojowe wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) Zachowanie szpaleru drzew po pó³nocnej stronie ulicy (wycinka ograniczona do ciêæ sanitarnych i wzglêdów bezpieczeñstwa)
2) Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
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8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Zieleñ uliczna ze szpalerem drzew pomiêdzy chodnikiem a jezdni¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w rejonie II terenu zewnêtrznego strefy
ochrony poredniej ujêæ wody Zaspa i Czarny
Dwór
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Powi¹zanie z podstawowym uk³adem ulicznym poprzez ulicê Leczkowa.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna, L  ul. Kliniczna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m,
3) przekrój: jedna jezdnia, 2 pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie:
a) chodniki,
b) zatoki postojowe.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) W obrêbie strefy ci¹g ³¹cz¹cy OSTAB  wype³nienie zieleni¹ wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu
2) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu (wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych i wzglêdów bezpieczeñstwa)
3) Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Zieleñ uliczna ze szpalerem drzew po pó³nocnej stronie ulicy.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
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12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren czêciowo po³o¿ony w rejonie II terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêæ wody Zaspa i Czarny Dwór
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Dopuszcza siê  w miary potrzeby  lokalizacjê urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej zwi¹zanych
z uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z ulicami Hallera, tzw. now¹ Hallera
i Drog¹ Czerwon¹  jednopoziomowe z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 2,36 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83
Ulica g³ówna, G (dopuszcza siê ulicê g³ówn¹ przyspieszon¹, GP)  projektowana, odcinek tzw. Drogi Czerwonej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimalnie 30,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 70 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,5 m,
3) przekrój: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu, dopuszcza
siê dwie jezdnie po 3 pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: wyklucza siê,
5) wyposa¿enie:
a) pas zieleni dziel¹cy jezdnie,
b) chodnik lub chodniki,
c) dopuszcza siê cie¿kê rowerow¹ g³ówna, jednostronn¹.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Po pó³nocnej stronie jezdni, w miarê potrzeby realizacja urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej
2) Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê realizacjê parkingów oraz inwestycje
(z wy³¹czeniem lokali mieszkalnych) maj¹ce na celu
poprawê funkcjonowania istniej¹cego zainwestowania.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Minimalna szerokoæ pasa zieleni dziel¹cego jezdnie
 2,0 m
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Teren po³o¿ony w rejonie II terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêæ wody Zaspa
i Czarny Dwór.
2) Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Wêze³ z ul. Wyspiañskiego  czêciowo bezkolizyjny, na którym dopuszcza siê kolizje torów ruchu na
poziomie ul. Wyspiañskiego; w ci¹gu Drogi Czerwonej  bezkolizyjne przeprowadzenie dwóch
jezdni.
2) cie¿ka rowerowa od strony terenów 001-62 i 012-81.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 015
2. POWIERZCHNIA 2,31 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83
Ulica g³ówna, G  wêze³ uliczny Kliniczna  fragment
obejmuj¹cy skrzy¿owanie projektowanej ulicy tzw. Drogi Czerwonej, ul. Hallera, projektowanej tzw. Nowej
Hallera i ul. Klinicznej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 55,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 60 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,5 m,
3) przekrój: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: wyklucza siê,
za wyj¹tkiem dojazdu do us³ug w strefie 011-62,
5) wyposa¿enie:
a) pas zieleni dziel¹cy jezdnie,
b) torowiska tramwajowe (2 tory),
c) cie¿ka rowerowa g³ówna (trasa Euro-Velo) w ci¹gu ul. Hallera,
d) chodniki,
e) przystanki tramwajowe i autobusowe.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) W obrêbie strefy ci¹g ³¹cz¹cy OSTAB  wype³nienie
zieleni¹ wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych
dla ruchu.
2) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu  dopuszcza
siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu lubi wzglêdów bezpieczeñstwa
3) Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej.
4) Po pó³nocnej stronie jezdni, w miarê potrzeby, realizacja urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Zieleñ uliczna ze szpalerem drzew wzd³u¿ terenu 01381  ul. Klinicznej
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Teren czêciowo (jak na rysunku planu) po³o¿ony
w rejonie II terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêæ wody Zaspa i Czarny Dwór
2) Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) Ogólnodostêpny ci¹g pieszy ³¹cz¹cy (w sposób bezkolizyjny dla uk³adu komunikacyjnego) przystanek
SKM Gdañsk-Politechnika (poza obszarem planu) z
przystankami tramwajowymi i pó³nocn¹ stron¹ terenu 015-83
2) Torowisko tramwajowe usytuowane symetrycznie.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Przy remoncie-modernizacji, przebudowie magistrali ciep³owniczej poprowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹, w sposób mo¿liwie bezkolizyjny dla drzewostanu.
2) Skrzy¿owanie ulic: projektowanej tzw. Drogi Czerwonej, ul. Hallera, ul. Klinicznej i projektowanej
tzw.Nowej Hallera(poza obszarem planu)  jednopoziomowe, z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 016
2. POWIERZCHNIA 0,61 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83
Ulica g³ówna, G  ul. Jana z Kolna  pas terenu
pod rozbudowê przekroju poprzecznego ulicy
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê
2) szerokoæ pasa ruchu: nie ustala siê
3) przekrój: nie ustala siê
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: nie ustala siê
5) wyposa¿enie: nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%

Poz. 2010

12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
W czêci terenu niewykorzystanego dla potrzeb poszerzenia przekroju ulicy dopuszcza siê parking samochodów osobowych, dostêpny na zasadzie ruchu
prawoskrêtnego z zachodniej jezdni ul. Jana z Kolna.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Zalecany ogólnodostêpny ci¹g pieszy, bêd¹cy kontynuacj¹ przebiegu zalecanego ci¹gu pieszego w strefie 006-62, ³¹cz¹cy w sposób bezkolizyjny (w stosunku do uk³adu komunikacyjnego) tereny postoczniowe (poza obszarem planu) z terenem 006-62.
2) Przy remoncie, przebudowie sieci ciep³owniczej
prowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 017
2. POWIERZCHNIA 0,43 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83
Ulica g³ówna, G  ul. Jana z Kolna  pas terenu
pod rozbudowê przekroju poprzecznego ulicy
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu: nie ustala siê,
3) przekrój: nie ustala siê,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: nie ustala siê,
5) wyposa¿enie: nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) Czêæ terenu  jak na rysunku planu  w strefie
ochrony ekspozycji historycznej hali z napisem
STOCZNIA GDAÑSKA. W przypadku prowadzenia
ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego nad ulic¹  ustala siê ci¹g widokowy na halê  jak na rysunku planu
2) Zakaz lokalizacji elementów (np. tablice reklamowe, wysoka zieleñ) przes³aniaj¹cych widok
na szczyt historycznej hali z napisem STOCZNIA
GDAÑSKA z ci¹gów widokowych ustalonych na terenach 008-62, 010-98 i 017-83.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
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Zagospodarowanie terenu w s¹siedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Ogólnodostêpny ci¹g pieszy ³¹cz¹cy (w sposób bezkolizyjny dla uk³adu komunikacyjnego) tereny postoczniowe (poza obszarem planu) z terenami 01098, 009-41, 008-62
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Przy remoncie, przebudowie sieci ciep³owniczej poprowadziæ j¹ tras¹ podziemn¹.
2) Zalecany przebieg ustalonego w punkcie 13 ci¹gu
pieszego  jak na rysunku planu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO odcinka Drogi Czerwonej
od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia 0810
1. KARTA TERENU NUMER 018
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa, D  projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
14,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3 m,
3) przekrój: jedna jezdnia, 2 pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie: chodniki,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego pla-
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nu zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi
Czerwonej od ul. Wyspiañskiego do przystanku SKM
Gdañsk-Stocznia w miecie Gdañsku w skali 1:2000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (stref funkcjonalnych),
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) obiekt o wartociach kulturowych podlegaj¹cy
ochronie,
5) strefa ochrony ekspozycji historycznej hali z napisem STOCZNIA GDAÑSKA,
6) ci¹g widokowy,
7) ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
8) ci¹gi ³¹cz¹ce podstawow¹ strukturê OSTAB,
9) zieleñ wysoka do zachowania,
10) strefa bezpieczeñstwa istniej¹cej linii wysokiego napiêcia (LWN).
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXVI/
484/93 RMG z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z dnia 30 wrzenia 1993 r. Nr 18 poz. 102 z pón.
zm.),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Wrzeszcz Dolny, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr VIII/79/94 RMG z dnia 17 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 29 listopada 1994 r. Nr 29
poz. 151),
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Wrzeszcz rejon Akademii Medycznej, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VII/70/94 RMG z dnia
20 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 28 listopada 1994 r. Nr 28 poz. 143.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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