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UCHWA£A Nr XXXI/360/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino,
dzia³ka nr 237, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 11,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35° lub
45-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 10% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  5000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  50 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (50%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 100 m od brzegu jeziora,
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN.
KL1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia  jak na rysunku planu).

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  odprowadzenie
wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do gruntu
lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

125
UCHWA£A Nr XXX/347/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szar³ata, dzia³ka nr 107, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych
przeznacza siê pod budownictwo us³ug i rzemios³a.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U, UR  budownictwo us³ug i rzemios³a:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35° lub
45-50°),
c) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
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f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), zachowaæ istniej¹cy
rów oraz oczko wodne wraz z okalaj¹c¹ je ³¹k¹,
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 12 m od KZ1,
 5 m od krawêdzi rowu oraz po granicy ³¹ki.
KZ1  poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej (szer.
poszerzenia  8 m od krawêdzi jezdni).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych,
osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenu poprzez jeden zjazd z drogi wojewódzkiej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê
drogi.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew
nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew
nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
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1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod budownictwo us³ug i rzemios³a na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

126
UCHWA£A Nr XXX/350/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo,
dzia³ka nr 111/7, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych

Poz. 125, 126

przeznacza siê pod budownictwo us³ug, rzemios³a
i handlu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U, UR, UH  budownictwo us³ug, rzemios³a i handlu:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35° lub
45-50°),
c) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), zachowaæ istniej¹cy
rów,
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KZ1 i KZ2,
 5 m od krawêdzi rowu,
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN.
KZ1  poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej (szer.
poszerzenia  2 m).
KZ2  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej (szer.
poszerzenia  1,5 m).
Zi  zieleñ izolacyjna (pas terenu o szer. 30 m od krawêdzi rzeczki):
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ,
b) teren pozostawiæ jako ogólnodostêpny.
ZL  zieleñ lena:
a) pozostawiæ do zachowania.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych lub
piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych,
osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segre-
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gowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi powiatowej, na
warunkach okrelonych przez zarz¹dców drogi powiatowej i wojewódzkiej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew
nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew
nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod budownictwo us³ug, rzemios³a i handlu na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XLII/295/2002
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie zasad gospodarowania powiatowym zasobem mieszkaniowym.
Na podstawie art. 20 ust. 4 oraz w zwi¹zku z art. 21
ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71 poz. 733 z 2001 r.) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.)  Rada Powiatu Starogardzkiego, uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Powiatu Starogardzkiego.
§2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. U. nr 71, poz. 733) zwana jest w
niniejszej uchwale ustaw¹.
§3
1. Mieszkaniowy zasób Powiatu Starogardzkiego tworz¹
lokale okrelone w art. 20 ust. 1 ustawy.
2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu Powiatu wchodz¹
lokale mieszkalne, okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
§4
Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne jest Powiat Starogardzki reprezentowany przez Zarz¹d Powiatu lub podmiot przez niego upowa¿niony.
§5
Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwa³y uwa¿a siê
sumê wszystkich dochodów cz³onków gospodarstwa
domowego osi¹gniêtych w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê rozpatrywania wniosku.
ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Powiatu Starogardzkiego.
§6
1. Powiat Starogardzki gospodaruj¹c swoim zasobem
mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkañcom posiadaj¹cym sta³e zameldowanie w powiecie Starogardzkim przynajmniej przez okres ostatnich
5 lat.
2. W wyj¹tkowych przypadkach Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego za zgod¹ Rady Powiatu mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami ni¿
okrelone w ust. 1 o ile jest to uzasadnione interesem
spo³ecznoci lokalnej.
§7
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Powiatu Sta-
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rogardzkiego mog¹ byæ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
ROZDZIA£ III
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali mieszkalnych
§8
1. Za³atwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce jego z³o¿enia okrela Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego.
2. Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowi¹zany jest Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego lub podmiot przez niego upowa¿niony.
§9
Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o
zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.
Jawny jest te¿ sposób wyboru osób, z którymi umowy
najmu powinny byæ zawierane. Jawnoæ postêpowania
ma na celu realizacjê kontroli spo³ecznej.
RODZIA£ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony
§ 10
Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie
osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobê
przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej i której
dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie
poprzedzaj¹cym trzy miesi¹ce nie przekracza³y 150%
najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najni¿szej emerytury gospodarstwach
wieloosobowych.
ROZDZIA£ V
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
oraz sposób poddania tych spraw kontroli spo³ecznej
§ 11
1. Ustalenie osób spe³niaj¹cych kryteria zawarte w § 10
nastêpuje w formie rocznych wykazów.
2. Roczne wykazy sporz¹dza Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego w sposób jawny i zapewniaj¹cy ich spo³eczn¹
kontrolê, przez co rozumie siê opiniowanie wniosków
osób, ubiegaj¹cych siê o ujêcie w wykazie oraz projektów wykazów przez Komisjê Mieszkaniow¹ w tym celu
powo³an¹.
3. Ostateczny wykaz osób ustala Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego.
4. Iloæ osób ujêtych w rocznym wykazie powinna byæ
dostosowana do mo¿liwoci lokalowych powiatu.
5. Warunki okrelone w § 10 uchwa³y musz¹ byæ spe³nione w chwili otrzymania skierowania na zawarcie
umowy najmu lokalu.

ROZDZIA£ VI
Zamiany mieszkañ
§ 12
1. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemn¹ zgod¹ Wynajmuj¹cego.
2. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m 2 powierzchni mieszkalnej lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ
interesowi powiatu.
§ 13
1. Na wniosek najemcy wynajmuj¹cy mo¿e dokonaæ zamiany lokalu, je¿eli w wyniku takiej zamiany wynajmuj¹cy uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o
wy¿szym standardzie wyposa¿enia.
2. Najemcy lokali, którzy posiadaj¹ utrudniony dostêp do
swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim
mog¹ ubiegaæ siê o wymianê obecnego lokalu na lokal, w którym utrudnienie w dostêpie do lokalu nie
bêdzie wystêpowaæ.
ROZDZIA£ VII
Zwiêkszanie mieszkaniowego zasobu powiatu poprzez adaptacjê lokali niemieszkalnych na lokale
mieszkalne
§ 14
Mieszkaniowy zasób powiatu mo¿na zwiêkszyæ poprzez
dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeñ nie
wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali mieszkalnych
lub u¿ytkowych usytuowanych w obiektach stanowi¹cych
w³asnoæ powiatu, w celu wybudowania lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.
§ 15
Adaptacja, o której mowa w § 14 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
§ 16
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 15 robót budowlanych typuj¹ zarz¹dcy budynków.
§ 17
Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zarz¹dca musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê urbanistyczno-architektoniczn¹ co do mo¿liwoci przeprowadzenia inwestycji budowlanej.
§ 18
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 17 przeznaczonych do inwestycji budowlanych na koszt w³asny podawane bêd¹ do publicznej
wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w
gmachu Urzêdu Starostwa Powiatowego.
§ 19
Za³atwienie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy o
udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê musi byæ poprzedzone z³o¿eniem
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wniosku. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce z³o¿enia
okrela Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego.
§ 20
Wyboru osób, które otrzymaj¹ skierowanie na zawarcie umowy o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu dokonuje Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego.
§ 21
Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 20 zawiera z zarz¹dc¹ umowê o udostêpnienie
obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê.
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a) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 10 m2 powierzchni mieszkalnej na jedn¹ osobê uprawnion¹, na zwolnion¹ czêæ lokalu we
wspólnym sk³adzie,
b) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 15 m2 powierzchni mieszkalnej na jedn¹ osobê uprawnion¹, na zwolnion¹ czêæ lokalu we
wspólnym sk³adzie, w którym wystêpuje wspólna u¿ywalnoæ sanitariatów.
c) lokalu, na opró¿niony lokal przyleg³y, który nie spe³nia
warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub
socjalnego.
§ 27

W zawartej umowie powinny byæ okrelone w szczególnoci warunki udostêpnienia obiektu budowlanego
i lokalu do adaptacji, a tak¿e wzajemne obowi¹zki inwestora i zarz¹dcy oraz stosowne rozliczenia z tym zwi¹zane.

1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu od wp³acenia
przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, odst¹pienia od jej pobrania, ro z³o¿enia jej na raty lub umorzenia okreli Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego.

§ 23

§ 28

Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym
odbiorze lokalu, inwestor z którym zawarto umowê ma
udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje
skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Starogardzkiego.

§ 22

ROZDZIA£ VIII
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub w lokalu, w którego najem
nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§ 24
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ Powiatu Starogardzkiego ze
zstêpnymi, wstêpnymi, rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu g³ównego najemcy, je¿eli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadzi³ siê do lokalu, do którego nie uzyska³
tytu³u prawnego od Powiatu,
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,
c) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym 
w przypadku przekwaterowania wszystkich osób
uprawnionych  nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
§ 25
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ powiatu z osobami, które nie
wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci najemcy, je¿eli
zamieszkiwa³y z nim przez okres 10 lat.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§ 26
Wynajmuj¹cy powinien w pierwszej kolejnoci zaproponowaæ zawarcie umowy najmu lokalu, stanowi¹cego
w³asnoæ powiatu z najemcami:

§ 29
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Schminda
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POROZUMIENIE
zmieniaj¹ce Porozumienie
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie zarz¹dzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdañski.
Zawarte w dniu 6 listopada 2002 r. w Starogardzie Gd.
pomiêdzy:
1) Powiatem Starogardzkim, 83-200 Starogard Gd ul.
Kociuszki 17
reprezentowanym przez:
Andrzeja Grzyba  Starostê Starogardzkiego
Wies³awa Licê  Wicestarostê Starogardzkiego
zwanym dalej Powiatem
a
2) Gmin¹ Miejsk¹ Starogardu Gd, 83-200 Starogard Gd
ul. Gdañska 6
reprezentowan¹ przez:
Stanis³awa Karbowskiego  Prezydenta Miasta
Eugeniusza ¯aka  Wiceprezydenta Miasta
zwan¹ dalej Gmin¹
§1
Strony dokonuj¹ zmiany Porozumienia z dnia 10 maja
2001 r. w sprawie zarz¹dzania drogami powiatowymi
w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdañski w nastêpuj¹cy sposób:
w § 4 ustêp 2 otrzymuje brzmienie:
Na utrzymanie i konserwacjê dróg powiatowych ob-
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jêtych niniejszym porozumieniem w okresie od dnia
01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. Powiat Starogardzki
przeka¿e rodki finansowe w ³¹cznej wysokoci 500 ty. z³
(piêæset tysiêcy z³.).
Kwota 500 ty. z³ przekazana bêdzie w równych kwartalnych ratach, do 15-go ka¿dego pierwszego miesi¹ca
kwarta³u.
Po ka¿dych 6-ciu miesi¹cach realizacji porozumienia
Gmina przedstawi Powiatowi sprawozdanie rzeczowo-finansowe, a do 10 stycznia 2003 r.  sprawozdanie roczne.
§2
Porozumienie sporz¹dzono w czterech równobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron Porozumienia.
za Gminê:
Prezydent Miasta
S. Karbowski
Wiceprezydent Miasta
E. ¯ak

za Powiat:
Starosta
A. Grzyb
Wicestarosta
W. Lica

129
UCHWA£A Nr XLI/289/2002
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
drogi gminnej  ul. Sosnowa w Czarnej Wodzie.
Na podstawie art. 12, ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z
2001 r., poz. 1592 ze zm.), w zwi¹zku z art. 6.a, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zm.), Rada Powiatu
Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg powiatowych dotychczasow¹ drogê gminn¹  ul. Sosnowa w Czarnej Wodzie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Starogardzkiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Schminda
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UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rokocin w
gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 z
1999 r., poz. 139, zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 41
i Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 115 i Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,

Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229,
Nr 154, poz. 1804 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
oraz 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, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Starogard Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin obejmuj¹cego dz.
geod. 154/17, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdañski uchwalonego Uchwa³¹ Rady
Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91 z dnia 20 wrzenia 1991 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dn. 16.10.1991 r.
poz. 129, z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla
poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu.
 zasady zagospodarowania terenu.
 zasady podzia³u na dzia³ki.
 zasady kszta³towania zabudowy.
 zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Nie ustala siê:
 tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu
5. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego (na dzia³ki),
 oznaczenia cyfrowo literowe wydzielonych terenów,
dla których w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 istniej¹ca linia energetyczna 110kV wraz ze stref¹
ochronn¹ 40 m,
 strefa ochrony archeologicznej.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych,
zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna
przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami
przyrody nieo¿ywionej,
3) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie lub
przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych
prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t, mienia
i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymagaj¹ca sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w
porze nocnej itp. lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
4) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
5) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).

4.

5.

§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1. MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, dla zabudowy wolnostoj¹cej,
przy czym na jednej wydzielonej dzia³ce budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany jeden dom mieszkalny,
zawieraj¹cy nie wiêcej jak dwa mieszkania; dopuszcza siê sytuowanie gara¿y oraz zabudowy gospodarczej towarzysz¹cej budynkowi mieszkalnemu
 funkcja dopuszczalna  us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane, towarzysz¹ce funkcji podstawowej, pod warunkiem, ¿e zajmuj¹ nie wiêcej jak 30% powierzchni
u¿ytkowej ogó³em
 funkcja wykluczona  wszelkie funkcje mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ negatywnie na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych, wykluczona zabudowa gospodarcza hodowlana
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  w tym: 6m.

6.

7.
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od linii rozgraniczaj¹cej drogê 01.KD oraz od terenu
2.ZL
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna*
ka¿dej dzia³ki  40%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cymi terenami rolnymi
oraz lenymi, a tak¿e wzd³u¿ cieku  wymóg realizacji pasa wielopiêtrowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokoci min. 5 m  jak na rysunku planu
 w pasie oznaczonym na rysunku planu (za³. nr 1 do
niniejszej uchwa³y) jako strefa ochronna linii energetycznej 110 kV wyklucza siê sytuowanie zabudowy oraz drzew, sposób zagospodarowania na etapie projektowania budowlanego wymaga uzgodnienia z w³acicielem lub u¿ytkownikiem linii
 ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania przed zabudow¹ terenu wymagane jest sporz¹dzenie dokumentacji geotechnicznej i dostosowanie projektów
budowlanych oraz lokalizacji obiektów do wyników
badañ gruntowo-wodnych
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane  linie
podzia³u wewnêtrznego (na dzia³ki budowlane)
wskazano na rysunku planu  za³. nr 1 do niniejszej
uchwa³y; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek na potrzeby jednego inwestora; dopuszcza siê korektê linii
podzia³u wewnêtrznego o ok. 2 m, uzasadnion¹ w
projekcie podzia³u geodezyjnego
 projekt geodezyjnego podzia³u terenu winien obejmowaæ ca³y teren 1.MN w liniach rozgraniczaj¹cych
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy* zabudowy  10
m
 dachy dwu lub wielospadowe, o spadkach po³aci
30-51o
 zespó³ zabudowy sytuowany na jednej wydzielonej
dzia³ce, winien tworzyæ sharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³ zabudowy
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi  oznaczonej na rys. planu
symbolem 01.KD
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce 
dla pracowników oraz dla klientów, stosownie do
programu u¿ytkowego oraz funkcji, w iloci min. 5
mp dla samochodów osobowych, dla samochodów
ciê¿arowych  stosownie do zak³adanego programu u¿ytkowego
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany lokalny uk³ad kanalizacji sanitarnej, do
projektowanej kanalizacji sanitarnej wiejskiej (z
oczyszczalni¹ cieków we wsi Rokocin i odprowadzeniem cieków oczyszczonych do rzeki Smeli);
dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach
bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony
rodowiska, pod warunkiem zapewnienia odbioru
i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np.
miejskiej Starogardu Gdañskiego;
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 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce, z terenów utwardzonych, dróg, dojazdów,
parkingów, utwardzonych placów nale¿y podczyciæ
w separatorach i oczyszczalnikach przed wprowadzeniem do odbiornika, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 zaopatrzenie w gaz  z proj. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy; ew. odpady poprodukcyjne i uci¹¿liwe zagospodarowaæ zgodnie z wymogami przepisów szczególnych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu nale¿y zachowaæ istniej¹ce tereny zieleni wzd³u¿ cieku, podmok³oci, oczka wodne, cenne zbiorowiska rolinne
 czêæ terenu objêta jest stref¹ ochrony archeologicznej obejmuj¹c¹ osadê z okresu pónoredniowiecznego; przed zabudowaniem obszaru znajduj¹cego
siê w obrêbie strefy wymagane jest przeprowadzenie archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzenie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej; zasiêg strefy jak na rysunku planu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 2. ZL
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ lena
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 wymóg zachowania istniej¹cej zieleni, dopuszcza siê
zabiegi pielêgnacyjne, zakaz zabudowy
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ terenu na 3 czêci, pod warunkiem, ze ka¿da z wydzielonych czêci bêdzie mia³a
powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ 0,1ha; zasadê podzia³u
pokazano na rysunku planu  za³. nr 1 do niniejszej
uchwa³y, linie podzia³u mog¹ byæ skorygowane na
podstawie geodezyjnego projektu podzia³u; wydzielone czêci mog¹ stanowiæ powiêkszenie s¹siaduj¹cych dzia³ek mieszkaniowych jednorodzinnych
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi  oznaczonej na rys. planu
symbolem 01.KD lub ciagu pieszo-jezdnego 02.KX
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê wyposa¿enia terenu w infrastrukturê techniczn¹
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 01.KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa z zawrotk¹, poszerzenie
istniej¹cej drogi o fragment obecnej dz. geod. 154/
17, do szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
teren drogi wewnêtrznej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8 i 10 m,
zawrotka szer. 12 m jak na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe oraz
ruch rowerowy
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 wody opadowe z terenów utwardzonych, dróg, dojazdów, parkingów nale¿y podczyciæ w separatorach i oczyszczalnikach przed wprowadzeniem do
odbiornika, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych
 wymagane zachowanie odleg³oci 5 m pasa jezdni
od czêci przyziemnej s³upa wysokiego napiêcia istn.
linii energetycznej 110kV
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 02.KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  ci¹g pieszo-jezdny, dojazd do obs³ugi dzia³ek budowlanych terenu 1.MN oraz terenu zieleni 
2.ZL, teren drogi wewnêtrznej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu  za³. nr 1  8-10m, zawrotka  14 m.
 dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 wody opadowe z terenów utwardzonych, dróg, dojazdów, parkingów nale¿y podczyciæ w separatorach i oczyszczalnikach przed wprowadzeniem do
odbiornika, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych
2. W obszarze objêtym ustaleniami planu nie wyznacza
siê terenów dla realizacji celów publicznych, nie ustala
siê tak¿e tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 15%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Starogard Gdañski
2. Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Starogardzie Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Starogard Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
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§7

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski uchwalony
Uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91 z
dnia 20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 18,
poz 129, z pón. zm.)
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 7 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

131
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
zapotrzebowania na rodki finansowe dla Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na realizacjê Programu w roku 2003 w Gminie Puck.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) Rada Gminy Puck uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz zapotrzebowanie na rodki finansowe dla Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w roku 2003, w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/10/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2003
ROZDZIA£ I
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
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mów Alkoholowych jest kontynuacj¹ zadañ realizowanych w Gminie Puck od 1997 r.
Stanowi spis dzia³añ bêd¹cych jednoczenie zadaniami w³asnymi gminy w obszarze tych zagadnieñ spo³ecznych, które bêd¹ realizowane w 2003 r.
Program w swej konstrukcji jest to¿samy z za³o¿eniami Narodowego Programu Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych przyjêtego przez Rz¹d RP na posiedzeniu
w dniu 26 wrzenia 2000 r.
I. Cele strategiczne programu.
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie wystêpuj¹,
3. Zwiêkszenie zasobów niezbêdnych do radzenia sobie z ju¿ istniej¹cymi problemami.
4. Zwiêkszenie skutków rehabilitacji osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych,
5. Zwiêkszenie wiadomoci spo³ecznej motywuj¹cej
do leczenia,
6. Objecie pomoc¹ wiêkszej liczby osób uzale¿nionych,
7. Zmniejszenie poczucia bezradnoci w poszukiwaniu
pomocy.
II. Cele operacyjne.
1. Ograniczenie spo¿ycia napojów alkoholowych,
2. Zmiana zachowañ i postaw mieszkañców w sytuacjach zwi¹zanych z alkoholem,
3. Wdro¿enie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególnoci do dzieci i m³odzie¿y,
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i spo³ecznej nad szkodliwymi formami postêpowania
osób nadu¿ywaj¹cych alkohol (w szczególnoci
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie),
5. Zwiêkszenie skutecznoci i dostêpnoci terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
III. Realizatorzy gminnego programu rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
1. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych powo³ana Uchwa³¹ Zarz¹du Gminy Puck
Nr 43/01 z dnia 18 wrzenia 2001 r., dzia³aj¹ca w
oparciu o Regulamin okrelaj¹cy zasady funkcjonowania w zakresie:
a) Koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych
na terenie Gminy,
b) Prowadzenia kontroli przestrzegania warunków
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy,
c) Wystêpowania z wytyczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Inne podmioty, którym zlecane s¹ zadania gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
IV. ród³a i zasady finansowania gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
1. ród³em finansowania zadañ gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych s¹ rodki finansowe bud¿etu gminy pochodz¹ce z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 466 

2. Zasady finansowania zadañ gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
okrela Zapotrzebowanie na rodki finansowe dla
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
ROZDZIA£ II
Zadania gminnego programu rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Zadanie 1.
Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
Punkt Pomocy Rodzinie (zajêcia terapeutyczne dla osób
uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych, pomoc indywidualna z zakresu psychologii i pomocy prawnej, wydawanie opinii lekarskich w zakresie lecznictwa odwykowego)  utrzymanie i dzia³alnoæ.
Dzia³ania wspieraj¹ce dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych (dodatkowe terapie, wszycia Esperalu,
dojazdy do Orodków Profilaktyki Alkoholowej, wyjazdy na zloty i spotkania trzewociowe itp.).
Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
Dotacja dla Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Pucku na prowadzenie warsztatów psychologicznych, na które uczêszcza m³odzie¿ z terenu
Gminy Puck.
Koordynowanie dzia³añ dotycz¹cych pomocy ofiarom
przemocy, poprzez wspó³pracê z Policj¹, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szko³ami oraz organizacjami pozarz¹dowymi i osobami fizycznymi realizuj¹cymi programy przeciwdzia³ania przemocy domowej.
Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej.
Prowadzenie wietlic profilaktyczno  opiekuñczych dla
dzieci i m³odzie¿y w Starzynie, £ebczu, ¯elistrzewie,
Mrzezinie, Leniewie i Swarzewie (doposa¿enie, remonty, zajêcia, wynagrodzenia, zakup artyku³ów niezbêdnych do prowadzenia zajêæ).
Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w
zakresie pracy z dzieæmi z rodzin alkoholowych oraz
rozwijania umiejêtnoci prowadzenia zajêæ socjoterapeutycznych organizowanych dla osób, które deklaruj¹ gotowoæ podjêcia pracy w wietlicach socjoterapeutycznych albo s¹ aktualnie zatrudnieni w tego typu
placówkach.
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3. Organizowanie na terenie szkó³ i innych placówek
owiatowo  wychowawczych programów oraz przestawieñ profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y
4. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii
edukacyjnych na tematy zwi¹zane z profilaktyk¹ problemów alkoholowych oraz wspó³udzia³ w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotycz¹cych tej profilaktyki
5. Wspieranie dzia³añ profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i m³odzie¿y w
szczególny sposób eksponuj¹cy szkodliwoæ alkoholu
6. Zakup i rozprowadzanie materia³ów informacyjno 
edukacyjnych (broszury, ulotki itp.) dla klientów punktu oraz instytucji i organizacji wspó³pracuj¹cych z punktem np. GOPS, szko³y, Powiatowa Komenda Policji,
Samodzielny Publiczny ZOZ w Pucku.
7. Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz zagospodarowanie czasu wolnego w
czasie wakacji w miejscach zamieszkania dla dzieci
i m³odzie¿y zagro¿onych uzale¿nieniami.
Zadanie 4.
Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleñ oraz kontroli prawdziwoci
owiadczeñ o wartoci sprzeda¿y napojów alkoholowych.
1. Kontrole podmiotów gospodarczych.
2. Wspó³praca z Policj¹ w ramach dzia³añ kontrolnych na
terenie Gminy.
Zadanie 5.
Wydawanie opinii dotycz¹cych zgodnoci lokalizacji
punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych z uchwa³ami Rady Gminy, bêd¹ce podstaw¹ do uzyskania zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Zadanie 6.
Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
Zadanie 7
Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 131 i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela
publicznego.
Zadanie 8
Dzia³alnoæ Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie cz³onków na zasadach, ustalonych w Uchwale nr XXVII/98/2000 z dnia
8 listopada 2000 r., szkolenia, wydatki rzeczowe).
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Zapotrzebowanie na rodki finansowe dla Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej w gminie Puck w roku 2003
Rozdzia³

I.

II.

Zamierzenia
(zadania)

Sposoby realizacji

Zwiêkszenie
dostêpnoci pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla
osób uzale¿nionych
od alkoholu

1.

Udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹
problemy
alkoholowe, pomocy
psychospo³ecznej i
prawnej, a w
szczególnoci
ochrony przed
przemoc¹ w rodzinie.
Prowadzenie
profilaktycznej
dzia³alnoci
informacyjnej i
edukacyjnej.

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
III.
8.

9.

Punkt pomocy rodzinie (zajêcia terapeutyczne dla osób
uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych, spotkania z
psychologiem, wydawanie opinii lekarskich w zakresie
lecznictwa odwykowego, porady prawne) – utrzymanie i
dzia³alnoæ.
Dzia³ania wspieraj¹ce dla osób uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych
Dotacja dla Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Pucku na dofinansowanie
dzia³alnoci warsztatów psychologicznych, na które
uczêszcza m³odzie¿y z terenu gminy Puck.

Prowadzenie wietlic profilaktyczno  opiekuñczych dla
dzieci i m³odzie¿y
(wynagrodzenie opiekunów – pedagogów):
Starzyno, ¯elistrzewo, £ebcz, Mrzezino, Leniewo,
Swarzewo, Rzucewo.
Doposa¿enie wietlic w pomoce i sprzêty niezbêdne do
prowadzenia zajêæ profilaktycznych,
Zagospodarowanie czasu w wietlicach
Zakup artyku³ów spo¿ywczych potrzebnych do realizacji
podstawowych zadañ wietlic,
Remonty wietlic.
Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych dla
osób, które deklaruj¹ gotowoæ podjêcia pracy w
wietlicach albo s¹ aktualnie w nich zatrudnione.
Organizowanie na terenie szkó³ i innych placówek
owiatowo  wychowawczych programów i przedstawieñ
profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y.
Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii
edukacyjnych na tematy zwi¹zane z profilaktyka
alkoholow¹ oraz wspó³udzia³ w ogólnopolskich
kampaniach medialnych dotycz¹cych tej profilaktyki.
Wspieranie dzia³añ profilaktycznych o charakterze
rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i m³odzie¿y w
szczególny sposób eksponuj¹cy szkodliwoæ alkoholu,

Osoba lub
instytucja
odpowiedzialna
za realizacjê
Inspektor ds.
alkoholowych

Termin
realizacji
ca³y rok

wg potrzeb
Inspektor ds.
alkoholowych

ca³y rok

Inspektor ds.
alkoholowych

wg potrzeb

Szacunkowe koszty
(preliminarz
wydatków)
42.000 z³.
(w tym
8.000 z³  radca
prawny)
3.000 z³.
7.000 z³.

39.000 z³.

12.000 z³.

Inspektor ds.
alkoholowych

wg potrzeb

9.000 z³.
15.000 z³.
6.000 z³.
1.000 z³.

10.000 z³.
10.000 z³.

16.000 z³.

10. Zakup i rozprowadzenie materia³ów informacyjno 
edukacyjnych (np. broszury, ulotki itp.).

3.000 z³.
50.000 z³.

IV.

V.

11. Dofinansowanie obozów profilaktycznych i
terapeutycznych oraz zagospodarowanie czasu wolnego w
czasie wakacji i ferii w miejscach zamieszkania dla dzieci
i m³odzie¿y zagro¿onych uzale¿nieniami.
Prowadzenie kontroli 1. Kontrole podmiotów gospodarczych (wynagrodzenie
Inspektor ds.
przestrzegania zasad i
osób kontroluj¹cych  cz³onkowie Komisji).
alkoholowych
warunków
korzystania z
2. Wspó³praca z Policj¹ w ramach dzia³añ kontrolnych na
zezwoleñ oraz
terenie Gminy - porozumienie
kontroli
prawdziwoci
owiadczeñ o
wartoci sprzeda¿y
napojów
alkoholowych.
Dzia³alnoæ Gminnej 1. Wynagrodzenie cz³onków Komisji (Uchwa³a nr
Inspektor ds.
Komisji
XXVII/98/2000 z dnia 8 listopada),
alkoholowych
Rozwi¹zywania
Problemów
2. Szkolenia dla cz³onków Komisji (podstawowych oraz
Alkoholowych
podwy¿szaj¹cych ich kwalifikacje),
3.

Wydatki rzeczowe (materia³y biurowe, delegacje, poczta,
telefon, druki)

wg potrzeb

2.000 z³.

wg potrzeb

4.000 z³.

ca³y rok

8.000 z³.

1.000 z³.

2.000 z³.
RAZEM: 24.000 z³
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132
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci Leniewo.
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. zm. Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558 i Nr 113 poz. 984) oraz Zarz¹dzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30
poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Spacerowa
Spokojna
Sportowa
Srebrna
Sucha
Topolowa
Wierzbowa
Winiowa
Wrzosowa
Zielona
Zio³owa
z³ota
¯elazna
¯ó³ta

§1

133

1. Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci Leniewo,
Gmina Puck, zgodnie z za³¹cznikami:
Nr 1  wykaz nazw ulic.
Nr 2  mapy z opisem ulic*.

UCHWA£A Nr XLVI/45/02
Rady Gminy Puck
z dnia 28 maja 2002 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Wykaz nazw ulic w LENIEWIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Akacjowa
Asnyka
Bia³a
Bursztynowa
Cicha
Czarna Góra
Gajowa
Jagodowa
Jantarowa
Jarzêbinowa
Kasztanowa
Krótka
Leniczego Grzywacza
Lipowa
Malinowa
Ma³a
Nad Potokiem
Nad Strumieniem
Orzechowa
Po³udniowa
Sadowa

* Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ki nr 215/10 i czêci
dzia³ki nr 214/1 w S³awutowie, gmina Puck.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41, poz. 412, Nr 111
poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. N r 12 poz 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy Puck, Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ki nr 215/10 i czêci dzia³ki nr 214/1 w
S³awutowie gmina Puck.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 215/10 i czêæ dzia³ki
nr 214/1 w S³awutowie gmina Puck, w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach gospodarowania, stanowi¹cych jednoczenie linie rozgraniczaj¹ce
ulic, placów, dróg wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, zasad obs³ugi infrastruktury, lokalnych warunków,
zasad i standardów kszta³towania zabudowy i wskaników intensywnoci zabudowy, zasad i warunków
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, szczególnych
warunków zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych
z potrzeb ochrony rodowiska.
§2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. Rysunku planu, stanowi¹cym in-
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tegraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w oznaczeniach graficznych jako I. Ustalenia planu tj: granice obowi¹zywania ustaleñ planu; linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic; nieprzekraczalne linie zabudowy; minimalna odleg³oæ wjazdu na
teren 1 PU od strony drogi wojewódzkiej; zieleñ krajobrazowo  izolacyjna; przeznaczenie terenów: 1PU 
teren produkcyjno-us³ugowy, 2 KZ  teren komunikacji  rozbudowa drogi wojewódzkiej, 3 KD  teren komunikacji  droga dojazdowa, 4K  teren komunikacji.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów,
dominant i akcentów architektonicznych).
3) wskanik intensywnoci zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej budynków (sumy powierzchni
kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie
murów) do powierzchni terenu.
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki
5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
(ciana) budynku.
§3
Ustala siê na 20% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w
zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 PU; dla pozosta³ych terenów
ustala stawkê procentow¹ ustala siê na 0%.
§4
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
Dzia³ka nr 215/10 i czêæ dzia³ki nr 214/1 w S³awutowie gmina Puck
1. Oznaczenie terenu 1 PU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Funkcje produkcyjno  us³ugowe.
Zakres szczegó³owy funkcji:
 urz¹dzenia obs³ugi komunikacji samochodowej, w
tym stacje paliw
 funkcje produkcyjne
 funkcje us³ugowe z zakresu handlu i gastronomii
 hurtownie.
Jako funkcje uzupe³niaj¹ce dopuszcza siê:
 funkcjê mieszkaln¹ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
 gara¿e
 funkcje administracyjne i biurowe
 urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
Wszelkie obiekty us³ugowe lub produkcyjne, lokalizo-
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wane na terenie objêtym planem, musz¹ odpowiadaæ
obowi¹zuj¹cym normom ochrony rodowiska, w tym
w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu (linie zabudowy nie dotycz¹ podziemnych zbiorników).
b) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ budynków: 12 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 wskanik intensywnoæ zabudowy: 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 wzd³u¿ pó³nocno  wschodniej granicy terenu
wprowadziæ nasadzenia zieleni krajobrazowo 
izolacyjnej (jak oznaczono na rysunku planu).
 wzd³u¿ granicy z terenem 2 KZ wprowadziæ szpalerowe nasadzenia zieleni wysokiej (w sposób nie
koliduj¹cy z obs³ug¹ komunikacyjn¹ terenu).
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp/mieszkanie.
e) Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
 powierzchnia dzia³ek minimum: 1000 m2
 dojazd do dzia³ek wed³ug ustaleñ podanych w pkt
F.
f) Dojazd:
 z drogi 3 KD. Minimalna odleg³oæ wjazdu na teren 1 PU od strony drogi wojewódzkiej na teren 1
PU jak oznaczono na Rysunku planu (minimum
30 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 2 KZ)
 z terenu 4 K
 z drogi wojewódzkiej przez teren 2 KZ  tylko do
stacji paliw.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzenie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych
zlokalizowanych na terenie bêd¹cym przedmiotem
inwestycji, z udokumentowaniem wywozu cieków
na oczyszczalniê cieków. Nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych w momencie wybudowanie kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenie do jej
uk³adu wszystkich obiektów wyposa¿onych w instalacje sanitarne.
c) Odprowadzenie cieków technologicznych: do wiejskiej kanalizacji sanitarnej  po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych.
d) Odprowadzenie wód deszczowych:
 z dachów budynków: powierzchniowo w obrêbie terenu;
 z dojazdów, placów i parkingów: do kanalizacji
deszczowej w terenie 3 KD lub do zbiornika zlokalizowanego w obrêbie terenu  po oczyszcze-
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niu z olejów i osadów. Odprowadzenie wód deszczowych do gruntu wymaga pozwolenia wodno 
prawnego. Wyklucza siê odprowadzenie wód opadowych do rowów przydro¿nych.
e) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
f) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego lub
redniego napiêcia.
g) Odpady: usuwanie odpadów w zale¿noci od charakteru odpadów, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach.
5. Inne ustalenia:
a) w przypadku realizacji funkcji produkcyjnych lub
urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji samochodowej, w tym
stacji paliw, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko przyrodnicze, wymagane jest sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko przyrodnicze,
b) wszelkie inwestycje w rejonie wystêpowania kabli
telekomunikacyjnych wymagaj¹ uzgodnieñ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ sa Orodek Sieci Dalekosiê¿nej
Gdañsk ul. Grunwaldzka 110.
Dzia³ka nr 215/10 i czêæ dzia³ki nr 214/1 w S³awutowie gmina Puck.
6. Stawka procentowa: 20,00%

b) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
d) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika wstêpnie oczyciæ z oleju i osadów.
e) Droga stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa0,00%

1. Oznaczenie terenu 2 KZ
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga zbiorcza (teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi wojewódzkiej).
W obrêbie terenu dopuszcza siê usytuowanie: jezdni,
poboczy, chodników, pasów zieleni.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdu na teren 1 PU  wy³¹cznie dla obiektu stacji paliw.
b) Za zgod¹ zarz¹dcy drogi dopuszcza siê prowadzenie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
c) U¿ytkowanie czasowe do momentu zagospodarowania ustalonego w pkt 2: miejsca postojowe.
d) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa0,00%
5. Inne ustalenia
Wszelkie inwestycje w rejonie wystêpowania kabli telekomunikacyjnych wymagaj¹ uzgodnieñ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ sa Orodek Sieci Dalekosiê¿nej Gdañsk
ul. Grunwaldzka 110.

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Puck do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) Umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pucku,
3) Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) Nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Puck granic terenu
objêtego niniejszym planem.

1.
2.

3.
a)

Dzia³ka nr 215/10 i czêæ dzia³ki nr 214/1 w S³awutowie gmina Puck
Oznaczenie terenu 3 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji: droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m
z rozszerzeniem w rejonie skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren 1 PU.
Minimalna odleg³oæ wjazdu z drogi 3 KD na teren 1
PU od strony drogi wojewódzkiej na teren 1 PU jak
oznaczono na Rysunku planu (minimum 30 m od linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 2 KZ)
Minimalna odleg³oæ wjazdu na teren 1 PU od drogi
wojewódzkiej  jak oznaczono na rysunku planu.

1.
2.

3.

4.

Dzia³ka nr 215/10 i czêæ dzia³ki nr 214/1 w S³awutowie gmina Puck
Oznaczenie terenu 4 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji: fragment drogi dojazdowej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 5 m,
z rozszerzeniem w rejonie po³¹czenia z terenem drogi
3 KD (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
a) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren 1 PU
b) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
d) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika wstêpnie oczyciæ z oleju i osadów.
e) U¿ytkowanie tymczasowe: parkingi.
Stawka procentowa0,00%
USTALENIA KOÑCOWE
§5

§6
Traci moc  w granicach obowi¹zywania niniejszego
planu miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Puck zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Gminy Puck Nr XVIII/14/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. z
pón. zm., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz 110.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
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UCHWA£A Nr XLVIII/79/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 152/3 i dzia³ki nr 152/
4 w Brudzewie gmina Puck.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr
15 poz 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41, poz. 412, Nr
111 poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz.
1157, Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591), z pón. zm. na wniosek Zarz¹du Gminy Puck, Rada
Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 152/3 i dzia³ki nr 152/4 w Brudzewie gmina Puck.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 152/3 i dzia³ki nr 152/4
w Brudzewie gmina Puck, w granicach okrelonych na
Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1
do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach gospodarowania, stanowi¹cych jednoczenie linie rozgraniczaj¹ce
ulic, placów, dróg wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, zasad obs³ugi infrastruktury, lokalnych warunków,
zasad i standardów kszta³towania zabudowy i wskaników intensywnoci zabudowy, zasad i warunków
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, szczególnych
warunków zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych
z potrzeb ochrony rodowiska.
§2
Ustalenia ogólne
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. Rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w oznaczeniach graficznych jako 1. Ustalenia planu.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków,, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów,
dominant i akcentów architektonicznych),
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3) wskanik intensywnoci zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów)
do powierzchni terenu objêtego inwestycj¹,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico (ciana) budynku.
§3
Ustala siê na 25% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w
zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem 1 PU i 2 PU; dla terenu 3 KT
stawkê procentow¹ ustala siê na 0%.
§4
Ustalenia szczegó³owe
Dzia³ka nr 152/3 i dzia³ka nr 152/4 w Brudzewie gmina
Puck
1. Oznaczenie terenu: 1 PU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje: funkcje produkcyjno 
us³ugowe.
Zakres szczegó³owy funkcji:
 funkcje produkcyjne, przetwórcze i sk³adowe.
 us³ugi z zakresu: handlu hurtowego i detalicznego,
rzemios³a (w tym zak³ady napraw samochodów,
warsztaty samochodowe, lusarskie, stolarskie)
 stacje paliw
 gara¿e i parkingi
 urz¹dzenia (w tym trafostacja) i sieci infrastruktury
technicznej.
Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko jest wymagany w rozumieniu przepisów
szczególnych (wed³ug dawnej terminologii  inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia
ludzi).
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y stosowaæ technologie minimalizuj¹ce zu¿ycie wody.
Dla planowanych obiektów mo¿e byæ wymagane wykonanie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (RO)
jako dla przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia RO mo¿e byæ wymagany.
Wszelkie obiekty produkcyjne i us³ugowe musz¹ odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym normom ochrony rodowiska, w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych przed zanieczyszczeniami, ochrony
powietrza atmosferycznego i ha³asu oraz promieniowania elektromagnetycznego.
Zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji produkcyjnych i us³ugowych winien byæ ograniczony do granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Pomieszczenia na pobyt ludzi zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji produkcyjnych i us³ugowych.
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3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu (linie zabudowy nie dotycz¹ podziemnych zbiorników).
b) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ budynków: 12 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu, mierzony w rejonie g³ównego
wejcia do budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 wskanik intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchnia zieleni: 25%
 wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu wprowadziæ
nasadzenia zieleni krajobrazowo  izolacyjnej (jak
oznaczono na rysunku planu).
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp/mieszkanie, oraz minimum 0,3 mp/1 osobê zatrudnion¹ w produkcji.
e) Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
 powierzchnia dzia³ek minimum: 1000 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji)
 dostêp dzia³ek do drogi publicznej wed³ug ustaleñ podanych w pkt F.
f) Dojazd: z drogi powiatowej nr 10128, lokalizacja zjazdów na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê drogi.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na terenie bêd¹cym przedmiotem inwestycji, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê cieków. Nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych w momencie
wybudowanie kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenie
do jej uk³adu wszystkich obiektów wyposa¿onych
w instalacje sanitarne.
c) odprowadzenie cieków technologicznych:
 docelowo do wiejskiej kanalizacji sanitarnej  po
oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych -po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych. Zbiorniki zlokalizowaæ na terenie bêd¹cym przedmiotem inwestycji, z udokumentowaniem wywozu
cieków na oczyszczalniê cieków. Nakazuje siê
zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych w
momencie wybudowanie kanalizacji sanitarnej
i pod³¹czenie do jej uk³adu wszystkich obiektów
wyposa¿onych w instalacje sanitarne.
d) Odprowadzenie wód deszczowych:
 z dachów budynków: powierzchniowo w obrêbie terenu;
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 z dojazdów, placów i parkingów: do kanalizacji
deszczowej w drodze przyleg³ej do ternu od strony pó³nocnej, lub do zbiornika zlokalizowanego
w obrêbie terenu i do gruntu  po oczyszczeniu z
olejów i osadów. Odprowadzenie wód deszczowych do gruntu wymaga pozwolenia wodno 
prawnego. Wyklucza siê odprowadzenie wód
opadowych do rowów przydro¿nych.
e) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne i nieemisyjne
(gaz, olej, energia elektryczna i inne)
f) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego lub
redniego napiêcia.
g) Odpady: usuwanie odpadów w zale¿noci od charakteru odpadów, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
5. Inne ustalenia:
a) Nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od napowietrznych linii energetycznych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
b) Zlikwidowaæ istniej¹ce uprawy sadownicze.
6. Stawka procentowa: 25,00%
Dzia³ka nr 152/3 i dzia³ki nr 152/4 w Brudzewie gmina
Puck
1. Oznaczenie terenu: 2 PU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje: funkcje produkcyjno 
us³ugowe.
Zakres szczegó³owy funkcji:
 funkcje produkcyjne, przetwórcze i sk³adowe.
 us³ugi z zakresu: handlu hurtowego i detalicznego,
rzemios³a (w tym zak³ady napraw samochodów,
warsztaty samochodowe, lusarskie, stolarskie)
 stacje paliw
 gara¿e i parkingi
 urz¹dzenia (w tym trafostacja) i sieci infrastruktury
technicznej.
Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko jest wymagany w rozumieniu przepisów
szczególnych (wed³ug dawnej terminologii  inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia
ludzi).
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y stosowaæ technologie minimalizuj¹ce zu¿ycie wody.
Dla planowanych obiektów mo¿e byæ wymagane wykonanie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (RO)
jako dla przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia RO mo¿e byæ wymagany.
Wszelkie obiekty produkcyjne i us³ugowe musz¹ odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym normom ochrony rodowiska, w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych przed zanieczyszczeniami, ochrony
powietrza atmosferycznego i ha³asu oraz promieniowania elektromagnetycznego.
Zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji produkcyjnych i us³ugowych winien byæ ograniczony do granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Pomieszczenia na pobyt ludzi zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji produkcyjnych i us³ugowych.
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3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu (linie zabudowy nie dotycz¹ podziemnych zbiorników).
b) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
c) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ budynków: 12 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu, mierzony w rejonie g³ównego
wejcia do budynku
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 wskanik intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchnia zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug i minimum 1 mp/mieszkanie oraz minimum 0,3 mp/1 osobê zatrudnion¹.
e) Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
 powierzchnia dzia³ek minimum: 1000 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji)
 dostêp do drogi publicznej wed³ug ustaleñ podanych w pkt F.
f) Dojazd:
 z drogi powiatowej nr 10128, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê drogi.
Minimalna odleg³oæ zjazdu na teren 2PU od skrzy¿owania drogi powiatowej z drog¹ wojewódzk¹ 
70 m  jak oznaczono na Rysunku planu jako (jako
minimalna odleg³oæ wjazdu na teren 2 PU)
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na terenie bêd¹cym przedmiotem inwestycji, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê cieków. Nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych w momencie
wybudowanie kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenie
do jej uk³adu wszystkich obiektów wyposa¿onych
w instalacje sanitarne.
c) odprowadzenie cieków technologicznych:
 docelowo do wiejskiej kanalizacji sanitarnej  po
oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych -po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych. Zbiorniki zlokalizowaæ na terenie bêd¹cym przedmiotem inwestycji, z udokumentowaniem wywozu
cieków na oczyszczalniê cieków. Nakazuje siê
zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych w
momencie wybudowanie kanalizacji sanitarnej
i pod³¹czenie do jej uk³adu wszystkich obiektów
wyposa¿onych w instalacje sanitarne.
d) Odprowadzenie wód deszczowych:
 z dachów budynków: powierzchniowo w obrêbie terenu;
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 z dojazdów, placów i parkingów: do kanalizacji
deszczowej w drodze przyleg³ej do ternu od strony pó³nocnej, lub do zbiornika zlokalizowanego
w obrêbie terenu i do gruntu  po oczyszczeniu z
olejów i osadów. Odprowadzenie wód deszczowych do gruntu wymaga pozwolenia wodno 
prawnego. Wyklucza siê odprowadzenie wód
opadowych do rowów przydro¿nych.
e) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne i nieemisyjne
(gaz, olej, energia elektryczna i inne)
f) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego lub
redniego napiêcia.
g) Odpady: usuwanie odpadów w zale¿noci od charakteru odpadów, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
5. Inne ustalenia:
a) Nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od napowietrznych linii energetycznych zgodnie z obowi¹zujacymi przepisami.
b) Zlikwidowaæ istniej¹ce uprawy sadownicze.
6. Stawka procentowa: 25,00%

1.
2.
3.

3.

5.

6.

Dzia³ka nr 152/3 i dzia³ki nr 152/4 w Brudzewie gmina
Puck
Oznaczenie terenu: 3 KT
Przeznaczenie terenu, funkcje: teren komunikacji i infrastruktury technicznej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
a) w obrêbie terenu dopuszcza siê:
realizacjê chodnika, cie¿ki rowerowej, korekty linii
rozgraniczenia drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.
b) w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej
c) Teren stanowi teren publiczny.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
c) 0dprowadzenie cieków technologicznych: nie dotyczy
d) Odprowadzenie wód deszczowych: powierzchniowo w obrêbie terenu
e) Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
f) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego lub
redniego napiêcia.
g) Odpady: nie dotyczy
Inne ustalenia:
a) wszelkie inwestycje w rejonie wystêpowania kabli
telekomunikacyjnych wymagaj¹ uzgodnieñ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ sa Orodek Sieci Dalekosiê¿nej
Gdañsk ul. Grunwaldzka 110.
b) Nale¿y zlikwidowaæ istniej¹ce uprawy sadownicze.
Stawka procentowa: 0,00%
Ustalenia koñcowe
§5

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Puck do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pucku,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Puck granic terenu objêtego niniejszym planem.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Puck zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Gminy Puck Nr XVIII/14/93 z dnia 9 czerwca 1993 r.
z pón. zm., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz. 110
w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

135
UCHWA£A Nr XXXIII/215/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wyznaczonych dla planowanej drogi publicznej w obrêbach Lipianki, Mareza i Baldram w
gminie Kwidzyn.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999, Nr 15,
poz. 139, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrêbach Lipianki, Mareza i Baldram, wyznaczonych dla potrzeb drogi publicznej planowanej w celu po³¹czenia planowanego mostu na rzece
Wile z drog¹ krajow¹ nr 55. Tereny objête planem zaznaczono na rysunku nr 1.

2) rysunki nr 1B, 1C, 1D i 1E w skali 1: 2.000,
które stanowi¹ za³¹czniki nr 1A, 1B, 1C, 1D i 1E do niniejszej uchwa³y.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których mowa w paragrafach 1, 2 i 3 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Nr XXXIII/214/02 Rady Gminy w Kwidzynie z dnia 7 padziernika 2002 r.;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w paragrafie 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunkach planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ z
planem w szczególnych przypadkach, wymagaj¹cych
spe³nienia warunków wymienionych w przepisach
szczegó³owych oraz zgody Zarz¹du Gminy.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi 0% dla wszystkich terenów
objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6
Zasady funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej.
1. Planowana droga nie wymaga obs³ugi ze strony
gminnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni drogi nale¿y odprowadziæ do rowów melioracyjnych; w celu
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód otwartych i wód gruntowych wody opadowe nale¿y podczyszczaæ z zastosowaniem odpowiednich urz¹dzeñ,
np. piaskowników i separatorów.
3. Proponowane rozwi¹zania nie mog¹ naruszyæ zasad
funkcjonowania systemu melioracyjnego Doliny
Kwidzyñskiej, typu ¿u³awskiego.
4. Kolizje z istniej¹cymi b¹d planowanymi urz¹dzeniami nale¿y rozwi¹zaæ zgodnie z zasadami okrelonymi w dalszych przepisach szczegó³owych.
§7

Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny planowanej drogi publicznej oznaczone symbolem KG oraz planowanych
do przebudowy dróg wewnêtrznych oznaczonych symbolem KD.

Ze wzglêdu na ponadlokaln¹ funkcjê i regionaln¹ rangê planowanej drogi, a tak¿e uwzglêdniaj¹c ruch, jaki
mo¿e ona generowaæ po po³¹czeniu z projektowan¹ autostrad¹ A1, oraz bior¹c pod uwagê wra¿liwoæ rodowiska Doliny Kwidzyñskiej, nale¿y sporz¹dziæ raport
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko  dopuszczaj¹c kompleksowy charakter raportu, ³¹cznie z mostem
na Wile i drog¹ po zachodniej stronie mostu.

§3

§8

Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki:
1) rysunek nr 1A pt. Oznaczenia graficzne ustaleñ planu
na rysunkach nr 1B, 1C, 1D i 1E,

Na rysunku zmiany planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) linia rozgraniczaj¹ca  rozgranicza tereny oznaczo-

§2
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2)

3)

4)
5)

6)

ne na rysunku planu numerem i symbolem, z których
ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y;
linia rozgraniczaj¹ca orientacyjna, odpowiednio do
przepisu pkt 1, dopuszcza mo¿liwoæ korekty podzia³u
terenów w zakresie nie koliduj¹cym z dalszymi przepisami niniejszej uchwa³y;
o drogi: linia wyznaczaj¹ca o drogi ma przebieg
orientacyjny, stosownie do skali rysunku planu, przy
czym dopuszcza siê korekty na etapie projektu technicznego ewentualnie na etapie realizacji inwestycji;
miejsca kolizyjne: wymagaj¹ rozwi¹zañ zgodnych z
zasadami okrelonymi w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y;
obszar chronionego krajobrazu (OCHK):
a) nale¿y uwzglêdniæ wymagania dotycz¹ce zasad funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, w
tym co najmniej:
 ograniczyæ do minimum kolizje ze rodowiskiem,
szczególnie w zakresie prac ziemnych,
 zabezpieczyæ teren na czas trwania budowy, zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 6,
b) wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego
drogi z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w
zakresie wymienionym w lit. a;
ochrona archeologiczna W:
a) ochrona terenów zawieraj¹cych relikty archeologiczne, w tym stanowiska archeologiczne;
b) nie mo¿na dopuciæ do zniszczenia reliktów archeologicznych;
c) wymagane jest uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej;
d) wszelkie prace ziemne (np. wykopy pod fundamenty, pod uzbrojenie terenu itp.) wymagaj¹ zezwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w którym
zostan¹ okrelone warunki prowadzenia robót (np.
wyprzedzaj¹ce badania archeologiczne lub nadzór
archeologa przy wykopach).

5)

6)

7)

8)

9)

§9
Na terenach 1aKG, 1bKG, 1cKG i 1dKG, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:
1) odcinek planowanej drogi publicznej o randze ponadlokalnej, umo¿liwiaj¹cej po³¹czenie pomiêdzy
mostem na rzece Wile a drog¹ krajow¹ nr 55; trasa
stanowi fragment przedsiêwziêcia ³¹cz¹cego drogi
krajowe nr 1 i nr 55, a docelowo siêgaj¹cego do
autostrady A1 na wêle w Kopytkowie; na odcinku
1KG (1aKG, 1bKG, 1cKG i 1dKG) trasa drogi biegnie
przez Dolinê Kwidzyñsk¹;
2) parametry przestrzenne planowanego odcinka drogi nale¿y przyj¹æ w nawi¹zaniu do parametrów projektowanego mostu na Wile, a wiêc jak dla klasy
g³ównej G; docelowo, stosownie do potrzeb, dopuszcza siê mo¿liwoæ uzyskania parametrów drogi
jak dla klasy g³ównej ruchu przyspieszonego GP;
3) zakaz bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów przyleg³ych z planowanej drogi;
4) wyklucza siê skrzy¿owania z istniej¹cymi drogami
wewnêtrznymi; miejsca przeciêcia tych dróg z planowanym odcinkiem drogi g³ównej wymagaj¹ realizacji objazdów w postaci planowanych odcinków

10)

11)
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dróg wewnêtrznych na warunkach okrelonych w
§ 13;
w programie zagospodarowania drogi nale¿y przewidzieæ co najmniej jezdniê dwukierunkow¹ o szerokoci nie mniejszej ni¿ 7 m, pobocza, nasypy oraz
odwodnienie, a szerokoæ pasa terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi drogê nie powinna przekroczyæ 50 m;
wysokoæ nasypów pod jezdni¹ nale¿y ograniczyæ do
niezbêdnego minimum, zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo ochrony przeciwpowodziowej  nale¿y przy tym
uwzglêdniæ koniecznoæ ochrony walorów krajobrazowych Doliny Kwidzyñskiej oraz koniecznoæ zachowania ci¹g³oci korytarza ekologicznego;
o obu stronach drogi nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia
ochrony powietrza (np. w postaci zieleni izolacyjnej),
w celu zminimalizowania negatywnego oddzia³ywania aerosanitarnego w stosunku do terenów upraw
rolnych;
miejsca kolizyjne wymagaj¹ce zabezpieczeñ technicznych:
a) kolizje planowanej drogi z kana³ami melioracji
podstawowej Korzeniewskim, Ceg³owym, Polnym i Mareziañskim przy czym nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
b) kolizje planowanej drogi z rowami melioracji
szczegó³owej, przy czym zastosowane rozwi¹zania nie mog¹ pogorszyæ warunków odwadniania Doliny Kwidzyñskiej, uwzglêdniaj¹c równie¿
potrzeby w zakresie odprowadzenia wód opadowych z planowanej drogi do rowów;
miejsca kolizyjne wymagaj¹ce szczególnych rozwi¹zañ:
 miejsce przeciêcia planowanej drogi z Kana³em Ceg³owym: w szerokoci przepustu nale¿y uwzglêdniæ, oprócz wymagañ technicznych, koniecznoæ
zachowania ci¹g³oci korytarza ekologicznego rzeki
Wis³y na obszarze Doliny Kwidzyñskiej  dla potrzeb migracji fauny, flory i materii nieo¿ywionej;
szerokoæ przepustu powinna wynosiæ w tym miejscu co najmniej 3 m;
na odcinku 1dKG na wysokoci istniej¹cego budynku mieszkalnego, znajduj¹cego siê w bezporednim
s¹siedztwie planowanej drogi g³ównej, nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia ochrony przed ha³asem i wibracjami (np. w postaci ekranu akustycznego)  w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha³asu i wibracji;
szerokoæ pasa terenu wyznaczonego dla potrzeb planowanej drogi g³ównej mo¿e byæ skorygowana w
zakresie zapewniaj¹cym realizacjê ustaleñ niniejszego planu, ³¹cznie z dopuszczeniem korekty linii rozgraniczaj¹cych drogê na rysunku planu.
§ 10

Na terenie 2aKG obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) odcinek planowanej drogi g³ównej, stanowi¹cy kontynuacjê odcinka 1KG (1aKG, 1bKG, 1cKG i 1dKG) i koliduj¹cy z drog¹ wojewódzk¹ nr 518 Gniew  rz. Wis³a 
Janowo  Gurcz  Kwidzyn;
2) rozwi¹zanie kolizji z drog¹ wojewódzk¹ nr 518 wymaga realizacji przejazdu drogowego na warunkach okrelonych w § 11 pkt 3) i pkt 10);
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3) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania drogi wojewódzkiej nr 518  po wykonaniu planowanej drogi
g³ównej i w³¹czeniu jej w sieæ dróg publicznych mo¿liwe bêdzie obni¿enie kategorii drogi wojewódzkiej nr
518.
§ 11
Na terenie 2bKG obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) odcinek planowanej drogi g³ównej, stanowi¹cy kontynuacjê odcinków 1KG (1aKG, 1bKG, 1cKG i 1dKG)
oraz 2aKG; na odcinku 2bKG trasa drogi biegnie przez
strefê krawêdziow¹ wysoczyzny;
2) parametry przestrzenne planowanego odcinka drogi
nale¿y przyj¹æ w nawi¹zaniu do parametrów projektowanego mostu na Wile, a wiêc jak dla klasy g³ównej G; docelowo, stosownie do potrzeb, dopuszcza
siê mo¿liwoæ uzyskania parametrów drogi jak dla
klasy g³ównej ruchu przyspieszonego GP;
3) zakaz bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów
przyleg³ych z planowanej drogi;
4) wyklucza siê skrzy¿owanie z drog¹ wewnêtrzn¹ 9KD;
miejsce wskazane na rysunku planu wymaga rozwi¹zania bezkolizyjnego z zastosowaniem przejazdu drogowego (np. w postaci estakady) na warunkach okrelonych w pkt 10 lit. a niniejszego paragrafu;
5) w programie zagospodarowania drogi nale¿y przewidzieæ co najmniej jezdniê dwukierunkow¹ o szerokoci nie mniejszej ni¿ 7 m, pobocza, wykopy b¹d
nasypy oraz odwodnienie, a szerokoæ pasa terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi drogê nie
powinna przekroczyæ 50 m;
6) nasypy ewentualnie wykopy, w zakresie niezbêdnym
dla funkcjonowania drogi, nale¿y ograniczyæ do wielkoci minimalnych i mo¿liwie harmonijnie wkomponowaæ w eksponowan¹ krajobrazowo strefê krawêdziow¹ wysoczyzny;
7) w stosunku do istniej¹cych budynków mieszkalnych,
znajduj¹cych siê w bezporednim s¹siedztwie planowanej drogi g³ównej, nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia
ochrony przed ha³asem i wibracjami, np. w postaci
ekranów akustycznych  w przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu i wibracji;
8) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia ochrony powietrza, np. w postaci zieleni izolacyjnej;
9) miejsca kolizyjne wymagaj¹ce zabezpieczeñ technicznych:
 rozwi¹zania kolizji z urz¹dzeniami infrastruktury
technicznej, w tym szczególnie z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi WN-110kV i SN15kV o znaczeniu ponadlokalnym, wymagaj¹ zabezpieczeñ zgodnych z polskimi normami oraz
uzgodnienia z zarz¹dc¹ sieci;
10) miejsca kolizyjne wymagaj¹ce szczególnych rozwi¹zañ:
a) zgrupowanie miejsc kolizyjnych: droga wojewódzka nr 518  rz. Liwa  planowana droga wewnêtrzna 9KD  linia elektroenergetyczna SN  strefa krawêdziowa wysoczyzny:
 wymagane jest kompleksowe rozwi¹zanie kolizji, np. w postaci estakady,
 w d³ugoci estakady nale¿y uwzglêdniæ, oprócz

wymagañ technicznych, koniecznoæ zachowania ci¹g³oci korytarza ekologicznego doliny
Wis³y na obszarze Doliny Kwidzyñskiej dla potrzeb migracji fauny, flory i materii nieo¿ywionej,
 na terenach po³o¿onych pod estakad¹ obowi¹zuj¹:
 ródl¹dowe wody powierzchniowe: rzeka Liwa
 adaptacja,
 usytuowanie planowanej drogi wewnêtrznej 9KD
(do siedlisk i terenów rolnych),
 przeznaczenie na cele komunikacyjne terenów
rolnych, ³¹cznie z istniej¹cym stawem, jako obowi¹zek inwestora estakady,
 nale¿y równie¿ uwzglêdniæ harmonijne wkomponowanie estakady w stok wysoczyzny oraz w
Dolinê Kwidzyñsk¹, w tym zakaz wprowadzania
elementów agresywnych i obcych, oraz nakaz
sporz¹dzenia studium krajobrazowego na etapie projektowania inwestycji,
b) miejsce przeciêcia planowanej drogi z ciekiem wodnym p³yn¹cym w zadrzewionej dolince erozyjnej o
cechach u¿ytku ekologicznego wymaga indywidualnego ustalenia szerokoci przepustu, która powinna wynosiæ co najmniej 2,5 m;
11) obszar chronionego krajobrazu, ustalenia w par. 7
pkt 5, obowi¹zuje na wskazanym terenie;
12) ochrona archeologiczna W, ustalenia w par. 7 pkt 6,
obowi¹zuje na ca³ym terenie;
13) szerokoæ pasa terenu wyznaczonego dla potrzeb planowanej drogi mo¿e byæ skorygowana w zakresie
zapewniaj¹cym realizacjê ustaleñ niniejszego planu,
³¹cznie z dopuszczeniem korekty linii rozgraniczaj¹cych drogê na rysunku planu.
§ 12
Na terenie 3KG obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) skrzy¿owanie drogi krajowej nr 55 z odcinkiem planowanej drogi g³ównej prowadz¹cym do mostu na Wile, obejmuj¹cym tereny oznaczone w planie 1KG
(1aKG, 1bKG, 1cKG i 1dKG) oraz 2aKG i 2bKG;
2) w szerokoci pasa terenu wyznaczonego przez linie
rozgraniczaj¹ce drogê krajow¹ nr 55 nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ umieszczenia elementów zagospodarowania wymaganych dla klasy G, stosownie do funkcji
drogi;
3) w obrêbie skrzy¿owania nale¿y wydzieliæ dodatkowe
pasy ruchu, dla potrzeb po³¹czenia z planowan¹ drog¹ do mostu na Wile;
4) docelowo nale¿y przewidzieæ mo¿liwoæ w³¹czenia do
skrzy¿owania obwodnicy wschodniej Kwidzyna, w celu
wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany miasta Kwidzyna;
5) szczegó³owe warunki budowy skrzy¿owania ustala,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, zarz¹dca drogi
krajowej, mo¿liwe jest funkcjonowanie skrzy¿owania z
ruchem okrê¿nym;
6) miejsca kolizyjne wymagaj¹ce zabezpieczeñ technicznych:
a) kolizjê z planowanym gazoci¹giem tranzytowym wysokiego cinienia nale¿y rozwi¹zaæ tak, aby trasa gazoci¹gu omija³a centraln¹ czêæ skrzy¿owania,
b) rozwi¹zania kolizji z pozosta³ymi urz¹dzeniami in¿ynierskimi wymagaj¹ zabezpieczeñ technicznych
zgodnych z polskimi normami oraz zgody zarz¹dców sieci;
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7) dopuszcza siê wycinkê istniej¹cych drzew, w zakresie
niezbêdnym dla funkcjonowania skrzy¿owania.
§ 13
Na terenach 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8aKD i 8bKD oraz
9KD obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) planowane odcinki dróg wewnêtrznych zapewniaj¹ce dojazdy do istniej¹cych siedlisk rolniczych i do
terenów upraw rolnych  tworzone na skutek przebudowy istniej¹cej sieci dróg wewnêtrznych w miejscach kolizji z planowan¹ drog¹ 1KG (1aKG, 1bKG,
1cKG i 1dKG) oraz 2bKG;
2) realizacja planowanych odcinków dróg wewnêtrznych wymienionych w § 13 jest obowi¹zkiem inwestora planowanej drogi g³ównej;
3) planowane drogi wewnêtrzne 4KD, 5KD, 6KD, 7KD
oraz 8aKD i 8bKD nie mog¹ ³¹czyæ siê bezporednio
z odcinkiem 1KG (1aKG, 1bKG, 1cKG i 1dKG) planowanej drogi g³ównej  z uwzglêdnieniem ograniczeñ
wymienionych w § 9 pkt 3);
4) planowana droga wewnêtrzna 9KD nie mo¿e ³¹czyæ
siê bezporednio z odcinkiem 2bKG planowanej drogi g³ównej  z uwzglêdnieniem ograniczeñ wymienionych w § 11 pkt 3) i pkt 10);
5) w programie zagospodarowania drogi nale¿y przewidzieæ jezdniê dla potrzeb gospodarczych, a w przypadkach niezbêdnych dla funkcjonowania siedlisk
rolniczych równie¿ liniowe urz¹dzenia infrastrukturalne;
6) szerokoæ pasa terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi drogê mo¿e byæ mniejsza ni¿ zazna-
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czona na rysunku planu  ze wzglêdu na gospodarczy
charakter dróg;
7) w miejscach oznaczonych lini¹ regulacyjn¹ orientacyjn¹ dopuszcza siê zmiany w zakresie przebiegu planowanych dróg dojazdowych  je¿eli oka¿e siê to niezbêdne po szczegó³owym rozpoznaniu kolizji na etapie projektu budowlanego b¹d na etapie realizacji inwestycji, a tak¿e nie narusza pozosta³ych ustaleñ niniejszego planu i nie wykracza poza szerokoæ pasa
terenu rezerwowanego pod planowan¹ drogê g³ówn¹.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 14
W zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ traci moc Uchwa³a Nr XVII/72/92 Rady Gminy w Kwidzynie z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn (Dz. Urz.
Woj. Elbl. Nr 9, poz. 33).
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
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