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§3

ZARZ¥DZENIE Nr 127/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 padziernika 2003 r.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 14 grudnia
2003 r.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Rzeczenica w okrêgu wyborczym Nr 5.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1

§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wz. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wicewojewoda Pomorski

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Rzeczenica w okrêgu wyborczym Nr 5, w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Janusza Bystrona wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym
uchwa³¹ Rady Gminy Rzeczenica Nr XI/62/03 z dnia 30
wrzenia 2003 r.

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 127/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 padziernika 2003 r.

§2
W wyborach, o których mowa w § 1 wybierany bêdzie
jeden radny.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 25 padziernika 2003 r.

do 30 padziernika 2003 r.

do 14 listopada 2003 r.
do godz. 24.00
do 23 listopada 2003 r.

do 29 listopada 2003 r.

do 30 listopada 2003 r.
13 grudnia 2003 r.
14 grudnia 2003 r.
godz. 6.00-20.00

Treæ czynnoci
– podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Rzeczenica informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 5 i liczbie
wybieranych radnych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Rzecznicy
– powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji
Wyborczej w Rzeczenicy dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w
okrêgu wyborczym Nr 5
– zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczenicy list kandydatów na
radnego w okrêgu wyborczym Nr 5
– powo³anie przez Wójta Gminy Rzeczenica Obwodowej Komisji Wyborczej
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Rzeczenica informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o
siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia
g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Rzeczenica
– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczenicy
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu wyborczym Nr 5
wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
– sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Rzecznicy
– przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu
wyborców
– g³osowanie
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§5

UCHWA£A Nr VI/114/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.

Okrela siê limity wydatków zwi¹zane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi zgodnie z Za³¹cznikiem
Nr 7*.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy ¯ukowo na 2003
rok.

§6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, 134
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148), a tak¿e
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 r. Dz. U.
Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 233, poz. 1957) Rada Miejska w ¯ukowi
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy ¯ukowo na 2003 r.
w wys. 36.444.064,00 z³  zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy ¯ukowo na 2003 r.
w wys. 38.281.731,00 z³  zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Ustala siê rozchody bud¿etu Gminy ¯ukowo w 2003 r.
w wys. 2.262.333,00 z³ oraz przychody bud¿etu Gminy
¯ukowo w 2003 r. w wys. 4.100.000,00 z³  zgodnie z
Za³¹cznikiem Nr 3*.
4. ród³ami pokrycia deficytu bud¿etu s¹ kredyty i po¿yczki okrelone w Za³¹czniku Nr 3*.
§2
1. Dochody okrelone w § 1 pkt 1 obejmuj¹:
a) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie
ustawami w wys.1.322.205,00 z³  wymienione w Za³¹czniku Nr 4*,
b) dotacje celowe na realizacjê zadañ powierzonych
gminie na podstawie porozumieñ w wys.
37.000,00 z³  zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 5*,
c) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych  w wys. 220.000,00 z³.
2. Wydatki okrelone w § 1 pkt 1 obejmuj¹ wydatki:
a) na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych gminie ustawami, w tym
finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone
w wys. 1.322.205,00 z³  zgodnie z Za³¹cznikiem
Nr 4*,
b) na realizacjê zadañ powierzonych gminie na podstawie porozumieñ w wys. 37.000,00 z³  zgodnie
z Za³¹cznikiem Nr 5*,
c) na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zania problemów alkoholowych 
w wys. 220.000,00 z³.
§3
Projekt planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami Gminie ¯ukowo w 2003 r. stanowi Za³¹cznik Nr 4*.
§4
Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych i wysokoæ
nak³adów inwestycyjnych na poszczególne zadania 
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6*.

Ustala siê rezerwy w wys. 291.609,00 z³,
w tym:
1) rezerwa ogólna w wys. 115.486,00 z³,
2) rezerwa celowa w wys. 176.123,00 stanowi¹ca wysokoæ rodków wyodrêbnionych do dyspozycji so³ectw
i osiedli w miecie ¯ukowo  zgodnie z Za³¹cznikiem
Nr 8*.
§7
Ustala siê dotacje z bud¿etu Gminy:
1) dla instytucji kultury: Biblioteki Samorz¹dowej w ¯ukowie w wys. 200.000,00 z³,
2) dla szkó³ niepublicznych:
a) dla Parafialnej Szko³y Podstawowej w ¯ukowie 
179.951,00 z³,
b) dla Gimnazjum Parafialnego w ¯ukowie 
12.860,00 z³,
3) dla przedszkoli niepublicznych:
a) Krasnoludek w ¯ukowie  227.248,00 z³,
b) w Chwaszczynie  188.977,00 z³,
c) przedszkole przy Parafialnej Szkole Podstawowej
w ¯ukowie  27.597,00 z³,
4) dla Miasta Gdañska 50.000,00 z³,
5) na zadania zlecone z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi  122.000,00 z³,
6) na zadania zlecone z zakresu dzia³alnoci kulturalnej 
35.500,00 z³,
7) na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu
 120.000,00 z³.
Dotacja wymieniona w pkt 1 przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Samorz¹dowej w ¯ukowie.
Dotacje wymienione w pkt 2 wynosz¹ 100% kwoty
przewidzianej na 1 ucznia w czêci owiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê ¯ukowo,
tj. 2.571,96 z³ (rocznie), z wyj¹tkiem uczniów niepe³nosprawnych, na których przewidziano kwotê 5.141,28 z³
(rocznie), a tak¿e wyrównanie za 2002 r. w wys. 7.635,00 z³.
Dotacje wymienione w pkt 3 lit. a i b wynosz¹ 75%
wydatków ponoszonych  w przeliczeniu na 1 dziecko
 w przedszkolach prowadzonych przez Gminê Kolbudy, tj. 2.616,00 z³ na 1 dziecko (rocznie) oraz wyrównanie za 2002 r. w wys. 31.673,00 z³.
Dotacja wymieniona w pkt 3 lit. c wynosi 75% wydatków ponoszonych  w przeliczeniu na 1 dziecko 
w przedszkolach przy szko³ach podstawowych prowadzonych przez Gminê ¯ukowo  tj. 1.972,08 z³ (rocznie) oraz wyrównanie za 2002 r. w wys. 3.932,00 z³.
Dotacja wymieniona w pkt 4 przeznaczona jest na koszty inwestycyjne i modernizacyjne wysypiska w Gdañsku  Szadó³kach (porozumienie miêdzy Gmin¹ ¯ukowo a Miastem Gdañsk).
§8
Plan przychodów i wydatków rodka specjalnego Szko³y Podstawowej im. Obroñców Wybrze¿a w ¯ukowie okrela Za³¹cznik Nr 9*.
* Za³¹czników Nr 1-9 nie publikuje siê.
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§9

§1

Plan przychodów i wydatków rodka specjalnego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w ¯ukowie okrela Za³¹cznik
Nr 10*.

1. Nadaje siê ni¿ej okrelonej drodze po³o¿onej we wsi
Niestêpowo nazwê ulicê:
 droga  oznaczona nr nr 356,357,66/18  ulica JESIONOWA.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik do uchwa³y.

§ 10
Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 11*.
§ 11
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu Gminy ¯ukowo na
lata 2003-2011 zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 12*.
§ 12
Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy ¯ukowo:
1) do dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu
polegaj¹cych na przeniesieniach  w ramach dzia³ów
 planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami,
2) do przekazania innym jednostkom organizacyjnym
Gminy ¯ukowo uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ wydatków w ramach rozdzia³u miêdzy paragrafami: 3020, 3030, 3110, 3240, 4210, 4220, 4230, 4240,
4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4420, 4430, 4580, 4590,
4600, 4610,
3) do zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ Gminy
¯ukowo wymienionych w Za³¹czniku Nr 3 oraz w § 12
pkt 5 niniejszej uchwa³y,
4) do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci 1.000.000,00 z³, przeznaczonych w latach nastêpnych na finansowanie wydatków bie¿¹cych  z tytu³u
umów wieloletnich, uzasadnionych odpowiednimi programami prac, a tak¿e umów, których realizacja w latach nastêpnych jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania Gminy ¯ukowo,
5) do zaci¹gania kredytów na pokrycie wystêpuj¹cego w
ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu  do kwoty
1.500.000,00 z³,
6) do lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu Gminy.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2084
UCHWA£A Nr VI/120/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niestêpowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806)  Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
* Za³¹czników Nr 10-12 nie publikuje siê.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2085
UCHWA£A Nr VI/121/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niestêpowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806)  Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê ni¿ej okrelonej drodze po³o¿onej we wsi
Niestêpowo nazwê ulicê:
 droga  oznaczona geodezyjnie nr nr 368, 367, 366,
55/12, 56/7, 55/10  ulica KASZTANOWA.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2086
UCHWA£A Nr VI/130/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 2002), Rada Miejska w
¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin przyznawania stypendiów dla
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
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nazjalnych, bêd¹cym mieszkañcami Gminy ¯ukowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy ¯ukowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/130/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
Regulamin
Przyznawania Stypendium Rady Miejskiej
i Burmistrza Gminy ¯ukowo
§1
Postanowienia ogólne
1. Stypendium przyznaje siê uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bêd¹cym
mieszkañcami Gminy ¯ukowo.
2. Stypendium przyznaje siê uczniom za wybitne wyniki
w nauce, osi¹gniêcia sportowe, artystyczne dla Gminy ¯ukowo na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
makroregionalnym i pañstwowym.
3. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
stypendia ustala Rada Miejska:
a) wysokoæ stypendium nie mo¿e przekroczyæ kwoty: 100,00 z³ miesiêcznie.
4. Dokumentacjê stypendium stanowi¹:
a) kompletne wnioski o stypendium,
b) protoko³y posiedzeñ komisji stypendialnej.
§2
Tryb przyznawania stypendium
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystêpuje samodzielnie sam zainteresowany lub w jego imieniu
rodzice lub prawni opiekunowie, szko³a, klub sportowy, organizacja spo³eczna.
2. Wniosek o stypendium powinien zawieraæ:
a) wype³nion¹ kartê zg³oszenia wed³ug ustalonego
wzoru bêd¹cego za³¹cznikiem Nr 1* do regulaminu,
b) kopie dokumentów wskazuj¹cych na wybitne wyniki w nauce, osi¹gniêcia sportowe, artystyczne oraz
dowodz¹ce promocji Gminy ¯ukowo na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim, makroregionalnym
i pañstwowym.
3. Wnioski o stypendium nale¿y sk³adaæ do Urzêdu Gminy w ¯ukowie do 30 czerwca na kolejny rok szkolny.
4. Wnioski o stypendium kwalifikuje komisja stypendialna powo³ana przez Burmistrza Gminy, w której sk³ad
wchodz¹:
a) Przedstawiciel Burmistrza Gminy,
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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b) Przedstawiciel Komisji Kultury Fizycznej i Sportu
Rady Miejskiej w ¯ukowie,
c) Przedstawiciel Komisji Owiaty i Kultury Rady Miejskiej w ¯ukowie.
4 a.Przedstawiciele Komisji Owiaty i Kultury oraz Komisji Kultury Fizycznej i Sportu wybierani s¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Posiedzenia Komisji zwo³uje przedstawiciel Burmistrza
Gminy.
6. Decyzjê Komisji Stypendialnej akceptuje Burmistrz
Gminy i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
7. Przyznane stypendium wyp³aca siê w pierwszym dniu
ka¿dego z dziesiêciu miesiêcy roku szkolnego od wrzenia do czerwca.
§3
Postanowienia koñcowe
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostatecznie decyzje podejmuje Burmistrz Gminy ¯ukowo.

2087
UCHWA£A nr VIII/154/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 224/11, 224/24,
556  558 we wsi Borkowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 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, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 224/11, 224/24, 556  558 we
wsi Borkowo, gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê
pod budownictwo mieszkaniowe. Dotychczasowe
przeznaczenie tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 2/II. 3 do niniejszej uchwa³y, tj.na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ

Dziennik Urzêdowy
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zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Dla terenu o symbolu MN ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:.
a) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
jezdni,
b) maksymalny procent zabudowy: 30%,
c) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9,0 m
poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu,
d) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê, dopuszcza siê rozbudowê na warunkach podanych dla MN,
d) dopuszcza siê budowê gara¿y,
e) tereny zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z drogi gminnej, terenem prywatnym, ze s³u¿ebnoci¹ przejazdu,
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzanie cieków: do kanalizacji wiejskiej. Do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników
bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po realizacji
kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach,
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia

okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Radni,
2) teren po³o¿ony jest w zasiêgu Kartuskiego Obszaru
chronionego Krajobrazu obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w rozporz¹dzeniu nr 5/94 Wojewody
gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1994 r. nr 27, poz. 139) zmiana; Rozporz¹dzenie
nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
3) ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci 30%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2088
UCHWA£A Nr VIII/155/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 65 we wsi
Borkowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
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poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 65 we wsi Borkowo,
gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie 
tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 1/I I. 3 do niniejszej uchwa³y, tj.na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Dla terenu o symbolu MN ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:.
a) nieprzekraczalne linie zabudowy tak jak na rysunku
planu,
b) maksymalny procent zabudowy na wyznaczonym
terenie: 30%,
c) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9,0 m
poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu,
d) tereni zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni
terenu oznaczonego symbolem MN.

Dziennik Urzêdowy
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Teren o symbolu UZR przeznacza siê na teren zieleni
i ogrodnictwa, bez mo¿liwoci zabudowy.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z istniej¹cej drogi dojazdowej KD,
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzanie cieków: do kanalizacji wiejskiej,
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach,
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Radni,
2) teren jest po³o¿ony w granicach Obszaru chronionego Krajobrazu rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu nr 11/98 Wojewody Gdañskiego,
3) ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w
wysokoci 30%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
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2089
UCHWA£A Nr VIII/156/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 11/68 we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 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, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 11/68 we wsi Pêpowo, gmina
¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie  tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 2/II.12/do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê  zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Poz. 2089

Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu;dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych,
c) maksymalny procent zabudowy: 30%,
d) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y,
f) tereni zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni
dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z gruntów prywatnych ze s³u¿ebnoci¹ przejazdu,
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzanie cieków: do kanalizacji wiejskiej. Do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników
bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po realizacji
kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Radni,
2) przez teren przechodzi gazoci¹g w/c DN 100; PN 6,3
MPa oraz gazoci¹g w/c DN150 PN 6,3 MPa. Lokalizacja obiektów terenowych w pobli¿u gazoci¹gów
winna spe³niaæ wymogi zachowania odleg³oci podstawowych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Przemys³u i Handlu z dnia 14.11.1995 r. (Dz. U.
Nr 139, poz. 686. za³. nr 2).
Odleg³oæ budynków mieszkalnych od gazoci¹gu
min. 20,0 m.
Pas po 15,0 m na obie strony od gazoci¹gów jest
jego stref¹ ochronn¹, w której nie wolno gara¿owaæ
pojazdów, urz¹dzaæ sk³adowisk materia³ów, posadawiaæ szklarni i tuneli foliowych.
W odleg³oci 3 m od osi gazoci¹gu nie nale¿y realizowaæ nasadzeñ drzew i krzewów oraz budowy
ogrodzeñ sta³ych.
Drogi dojazdowe na trenie dzia³ek w miejscu skrzy-
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¿owania z gazoci¹giem W/C powinna byæ zabezpieczona przed naciskami pochodz¹cymi od pojazdów samochodowych poprzez np. wy³o¿enie p³ytami drogowymi,
3) ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci 30%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2090
UCHWA£A Nr VIII/157/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 38/11 we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 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, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 38/11 we wsi Pêpowo, gmina
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¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie  tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 3/II.12 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) Dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze dzia³ki.
Powierzchnia dzia³ki musi wynosiæ min. 1000 m²,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od granicy
dzia³ki jak na rys. planu,
c) maksymalny procent zabudowy: 30%,
d) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y,
f) tereny zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z drogi powiatowej, drog¹ dojazdow¹, gminn¹ i drog¹ prywatn¹ ze s³u¿ebnoci¹ przejazdu,
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki,
c) teren o symbolu Kw przeznacza siê na poszerzenie
drogi o nr dz. 38/12.
3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
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b) odprowadzanie cieków: do kanalizacji wiejskiej. Do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników
bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po realizacji
kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni,
2) Ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w
wysokoci 30%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2091
UCHWA£A Nr IX/179/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za

dzier¿awê gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz. U. Nr 6,
poz. 70, Dz. U z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Dz. U. z 2002 r.
Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070,
Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 130,
poz. 1112, Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Dz. U. z 2003 r.
Nr 240, poz. 2058)  Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,co
nastêpuje:
§1
Ustala siê minimalne stawki czynszów za dzier¿awê
gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Gminy w wysokoci:
1. Za dzier¿awê gruntów na cele nie zwi¹zane z produkcj¹ roln¹:
a) handlowo  us³ugowe (miasto ¯ukowo):
6,00 z³/m2 w stosunku miesiêcznym,
b) handlowo  us³ugowe (tereny wiejskie):
1,00 z³/m2 w stosunku miesiêcznym.
2. Za dzier¿awê gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
u¿ytkowanych na cele zwi¹zane z produkcj¹ roln¹:
a) uprawy sadownicze, warzywnicze: 0,10 z³/m2 w stosunku rocznym,
b) ³¹ki i pastwiska: 0,03 z³/m 2 w stosunku rocznym,
c) uprawy rolne: 0,02 z³/m2 w stosunku rocznym.
3. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do podwy¿szania stawek dzier¿awnych okrelonych w pkt 1 i 2
niniejszego paragrafu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w ¯ukowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2092
UCHWA£A Nr XI/208/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Banino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558,Nr 113, poz. 984)  Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê ulicy drodze po³o¿onej we wsi Banino, oznaczonej geodezyjnie nr 152/70, nr 152/69,

 5563 

Poz. 2092, 2093

nr 152/68, nr 152/45, nr 152/20, nr 152/12  ul. Kubusia
Puchatka.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2093
UCHWA£A Nr VI/53/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 44/9; 44/11 oraz
czêci dzia³ek 44/12; 42; 40, obrêb Chmielno, gmina
Chmielno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. 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 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 3,30 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 44/9; 44/11 oraz czêci dzia³ek 44/12;
42; 40, po³o¿onego we wsi Chmielno w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 zieleñ krajobrazow¹,
 drogi.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Zieleñ krajobrazowa  jest to zieleñ urz¹dzona, w tym
drzewa i krzewy, eksponowane jako elementy panoramy
widokowej lub s¹siedztwo terenów publicznych.
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Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
Droga wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny, ci¹g pieszy 
droga nie zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jej
urz¹dzenie, oznaczenie i utrzymanie nale¿y do obowi¹zków w³aciciela terenu.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  dwa domy mieszkalne.
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej KW.
ZK  zieleñ krajobrazowa.
KD  droga dojazdowa o szerokoci normatywnej
10,0 m.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 6,0 m zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 13,5 x
13,5 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu projektowan¹ drog¹ dojazdow¹,
po³¹czon¹ z istniej¹c¹ ulic¹ osiedlow¹,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1mp/50m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
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d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, z terenu parkingu i dróg o nawierzchni nieprzepuszczalnej wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych
przed odprowadzeniem do gruntu,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu dzia³ek budowlanych nale¿y
zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne
nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic, aby nie
zacienia³y s¹siednich dzia³ek;
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,
c) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111 
Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna
zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra
rodowiska Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia
24 czerwca 1999 r. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska,
obszar ochronny GZWP  111 podlega ochronie,
jak równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie
z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym
planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.

§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
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 odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2094
UCHWA£A Nr VI/54/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr
255/11; 255/12; 255/13 i 254/5 oraz czêci dzia³ek nr
255/10; 255/14; 254/6 i 254/3; obrêb Chmielno, gmina
Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. 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 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar:
 dzia³ki nr 255/11; 255/12; 255/13 i 254/5 oraz czêci
dzia³ek nr 255/10; 255/14; 254/6 i 254/3 o powierzchni 0,73 ha; po³o¿ony we wsi Chmielno w gminie
Chmielno, w którego teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, drogê.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniej-
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szej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
Droga wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny, ci¹g pieszy 
droga nie zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jej
urz¹dzenie, oznaczenie i utrzymanie nale¿y do obowi¹zków w³aciciela terenu.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden budynek mieszkalny.
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹,
b) 100,0 m od linii brzegowej jeziora.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 13,5 x 13,5 m. Od strony s³upów
sieci elektroenergetycznej nale¿y wykonaæ mur oporowy.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ek 255/11 i 255/12 drog¹ wewnêtrzn¹ KW,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
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dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej wg
wskanika 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN na
warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych z terenu dzia³ek
nr 255/11; 255/12; 255/13 i 254/5 oraz czêci dzia³ek nr 255/10; 255/14; 254/6 i 254/3  z dachów
obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do
gruntu w granicach dzia³ki, z terenu parkingu i drogi wewnêtrznej wody opadowe nale¿y oczyciæ z
zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu (wpust  w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 100,0 m od linii brzegowej jeziora),
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu dzia³ek budowlanych nale¿y
zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne
nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic, aby nie
zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) teren dzia³ek 255/11; 255/12; 255/13 i 254/5 oraz
czêci dzia³ek nr 255/10; 255/14; 254/6 i 254/3 po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Obni¿enie Chmieleñskie. Obowi¹zuj¹ tu
zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd.
Nr 5/94, 11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94
poz. 139, Nr 59/98, poz. 294 i poz. 295),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,
c) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111 
Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna
zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra
rodowiska Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia
24 czerwca 1999 r. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska,
obszar ochronny GZWP  111 podlega ochronie,
jak równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie
z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
d) obszar objêty strefami ochrony archeologicznej.
Strefy te obejmuj¹ cmentarzyska datowane na
wczesn¹ epokê ¿elaza oraz osady wielokulturowe.
W zwi¹zku z powy¿szym, projekty zagospodarowa-
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nia tych dzia³ek winny byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku. W opinii archeologicznej
okrelone zostan¹ zasady ochrony konserwatorskiej dla
poszczególnych obiektów archeologicznych.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenów objêtych niniejszymi planami.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
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 odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2095
UCHWA£A Nr VI/55/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 232/3, obrêb Borzestowo, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. 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 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,35 ha obejmuj¹cego czêæ dzia³ki 232/3, po³o¿onego we wsi Borzestowo w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
 powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
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 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na
powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi istniej¹cej;
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych  zjazd z drogi istniej¹cej.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu z drogi istniej¹cej,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1mp/50m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo
do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji  rozwi¹zania lokalne,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, z terenu parkingu wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. Nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294).
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§4

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym
planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
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 odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
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tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 720
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 8.00  15.30
roda w godz. 12.00  15.30
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