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2465
UCHWA£A Nr X/82/03
Rady Gminy Puck
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 228/5 w Po³chowie,
gmina Puck.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18, art. 28, art. 36 ust. 3 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. 24, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229
z pón. zm.) 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. 1591z pón. zm.) oraz art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada
Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 228/5 w Po³chowie, gmina Puck.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 228/5 w Po³chowie 
w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹ym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów; linii rozgraniczaj¹cych ulic, placów, dróg
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi; lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, maksymalne i minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy; zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane; szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i kulturowego.
§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 jako
ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i równych zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 przeznaczenie terenów: 1MN, 2MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 3 ZL  las; 4 Z  zieleñ; 5 KD  teren komunikacji  droga dojazdowa; 6 KX- ci¹g pieszy.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nierucho-

moci, w zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w
art. 36 ust. 3, w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2 MN  na 15,00%;
2) dla pozosta³ych terenów  na 0,00%.
3. 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 budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków, liczona od najwy¿szego 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) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, których nie
mo¿e przekroczyæ lico (ciana) budynku. Linie te nie
dotycz¹ schodów, balkonów, wykuszy,
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna: grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wod¹ powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych
jako sta³e trawniki i kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturalna wegetacjê, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10 m2,
7) linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linie oznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce zasady podzia³u terenu,
8) wskanik intensywnoci zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej budynku (bez powierzchni poziomu piwnic), do powierzchni dzia³ki.
§3
Ustalenia szczegó³owe
1.Po³chowo, dzia³ka nr 228/5  teren 1 MN
1.1.Oznaczenie terenu: 1 MN
1.2.Przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych
i wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych
oraz budynków gospodarczych
Wyklucza siê lokalizacjê budynków hodowlanych.
1.3.Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
b) Usytuowanie budynków:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
 kalenica g³ówna budynków: prostopadle do
linii rozgraniczaj¹cej z terenem 5 KD.
c) Standardy zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych ustala siê:
 liczba kondygnacji: 1,5;
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 wysokoæ budynków: maksimum 8,5 m;
 dach: o spadku ok.40°, dwuspadowy;
 poziom posadowienia parteru: do 0,6m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku;
 dla budynków gospodarczych i gara¿y ustala siê:
 liczba kondygnacji: 1 lub 1,5;
 wysokoæ budynków: maksimum 6 m;
 dach: o spadku maksimum 40°;
 poziom posadowienia parteru: do 0,6m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%;
 wskanik intensywnoci zabudowy: maksimum
0,50;minimum nie okrela siê;
 w obrêbi dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ
miejsca postojowe wg wskanika minimum 2
mp/mieszkanie.
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ izolacyjno  krajobrazow¹
(teren oznaczony na rysunku planu).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora.
f) Dojazd: od ulicy dojazdowej 5 KD.
1.4.Warunki wynikaj¹ce z zasad ochrony rodowiska
a) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 minimalna powierzchnia terenów biologicznie
czynnych: 30% powierzchni dzia³ki budowlanej
lub terenu objêtego inwestycj¹;
b) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
1.5.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzanie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Po zrealizowaniu wiejskiej kanalizacji budynki pod³¹czyæ
do kanalizacji a zbiorniki zlikwidowaæ.
c) Odprowadzanie wód opadowych: powierzchniowo w obrêbie terenu.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) i nieemisyjne (energia elektryczna i inne).
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
f) Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowiska odpadów.
1.6.Stawka procentowa: 15,00%
2.Po³chowo, dzia³ka nr 228/5  teren 2 MN
2.1.Oznaczenie terenu: 2 MN
2.2.Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych
i wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i hodowlanych.
2.3.Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
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b) Usytuowanie budynków:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
 kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê.
c) Standardy zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych ustala siê:
 liczba kondygnacji: 1,5;
 wysokoæ budynków: maksimum 8,5 m;
 dach: o spadku ok.40°, dwuspadowy;
 poziom posadowienia parteru: do 0,6m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku;
 dla budynków gara¿y ustala siê:
 liczba kondygnacji: 1 lub 1,5;
 wysokoæ budynków: maksimum 6 m;
 dach: o spadku maksimum 40°;
 poziom posadowienia parteru: do 0,6m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
d) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%;
 wskanik intensywnoci zabudowy: maksimum
0,50, minimum nie okrela siê;
 minimalna powierzchnia terenów biologicznie
czynnych: 30%
 w obrêbie dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ
miejsca postojowe wg wskanika minimum 2
mp/mieszkanie.
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ izolacyjno  krajobrazow¹
(teren oznaczony na rysunku planu).
e) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora.
f) Dojazd: od ulicy dojazdowej 5 KD oraz od drogi
przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
2.4.Warunki wynikaj¹ce z zasad ochrony rodowiska
a) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 minimalna powierzchnia terenów biologicznie
czynnych: 30% powierzchni dzia³ki budowlanej
lub terenu objêtego inwestycj¹;
b) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
2.5.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzanie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Po zrealizowaniu wiejskiej kanalizacji budynki pod³¹czyæ
do kanalizacji a zbiorniki zlikwidowaæ.
c) Odprowadzanie wód opadowych: powierzchniowo w obrêbie terenu.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) i nieemisyjne (energia elektryczna i inne).
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
f) Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowiska odpadów.
2.6.Stawka procentowa: 15,00%
3. Po³chowo, dzia³ka nr 228/5  teren 3 ZL.
3.1.Oznaczenie terenu: 3 ZL
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3.2.Przeznaczenie terenu: las.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków.
3.3.Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu
a) Linie zabudowy: nie ustala siê.
b) Usytuowanie budynków: nie dopuszcza siê lokalizacji budynków.
c) Standardy zabudowy: nie dopuszcza siê lokalizacji
budynków.
d) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala siê.
e) Zagospodarowanie terenu: nie ustala siê.
f) Dojazd:
 od ulicy dojazdowej 5 KD przez teren 4 Z.
 od drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej
 od ci¹gu pieszego 6 KX.
3.4.Warunki wynikaj¹ce z zasad ochrony rodowiska
a) Ochrona rodowiska przyrodniczego: powierzchnia terenów biologicznie czynnych: 100% powierzchni terenu;
b) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
3.5.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzanie cieków sanitarnych: nie dotyczy
c) Odprowadzanie wód opadowych: w obrêbie terenu.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
e) Energia elektryczna: nie dotyczy
f) Odpady: nie dotyczy.
3.6.Stawka procentowa: 0,00%
4. Po³chowo, dzia³ka nr 228/5- teren 4 Z
4.1.Oznaczenie terenu: 4 Z
4.2.Przeznaczenie terenu: zieleñ (zadrzewienia, zakrzaczenia, zieleñ niska).
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 trafostacji
 urz¹dzeñ odprowadzenia i oczyszczania wód
deszczowych(studnie ch³onne)
4.3.Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu
a) Linie zabudowy: nie ustala siê
b) Usytuowanie budynków: nie ustala siê
c) Standardy zabudowy:
 dla budynku trafostacji ustala siê wysokoæ
maksimum 5 m.
d) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane:
 dopuszcza siê podzia³ terenu wy³¹cznie dla
wydzielenia dzia³ki dla trafostacji, o powierzchni ok. 40 m2.
e) Zagospodarowanie terenu:
 nawierzchnia terenu nieutwardzona; nie dotyczy terenu pod trafostacja,
f) Dojazd: od ulicy dojazdowej 5 KD.
4.4.Warunki wynikaj¹ce z zasad ochrony rodowiska
a) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 powierzchnia terenów biologicznie czynnych:
80% powierzchni terenu;
b) Ochrona rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê.
4.5.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzanie cieków sanitarnych: nie dotyczy

c) Odprowadzanie wód opadowych: powierzchniowo w obrêbie terenu
d) Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
e) Energia elektryczna: nie dotyczy
f) Odpady: nie dotyczy.
4.6.Stawka procentowa: 0,00%
5. Po³chowo, dzia³ka nr 228/5  teren 5 KD
5.1.Oznaczenie terenu: 5 KD
5.2.Przeznaczenie terenu
Teren komunikacji publicznej  ulica dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10 m  jak na rysunku planu.
5.3.Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Obs³uga terenów przyleg³ych: dojazd do terenów: 1 MN, 2 MN, 3 ZL, 4 Z
b) Nawierzchnia: jezdni i chodników utwardzona.
c) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu.
d) Odprowadzanie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej w ulicy a nastêpnie do studni
ch³onnej w terenie 4 Z lub do kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika (cieku, studni ch³onnej) oczyciæ w separatorach substancji ropochodnych i podczyszczalniakch.
e) Teren stanowi teren komunikacji publicznej.
5.4.Stawka procentowa: 0,00%
6. Po³chowo, dzia³ka nr 228/5  teren 6 KX
6.1.Oznaczenie terenu: 6 KX
6.2.Przeznaczenie terenu
Teren komunikacji  ci¹g pieszy.
6.3.Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
a) Obs³uga terenów przyleg³ych: dopuszcza siê
przejazd dla celów gospodarczych do terenu
3 ZL.
b) Nawierzchnia: nieutwardzona.
c) Nie dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu.
d) Odprowadzanie wód opadowych: powierzchniowo
e) Teren stanowi teren komunikacji wewnêtrznej.
6.4.Stawka procentowa: 0,00%
Ustalenia koñcowe
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta 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
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przestrzennego gminy Puck granic terenu objêtego niniejszym planem.
§5
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 Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego Nr 19, poz. 110 w granicach objêtych niniejszym planem.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

2466
UCHWA£A Nr X/84/03
Rady Gminy Puck
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 4/10 i 4/24 po³o¿onych we wsi Os³onino  gmina Puck.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18, art. 28, art. 36 ust. 3 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. 24, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229
z pón. zm.) 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. 1591z pón. zm.) oraz art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada
Gminy Puck uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Przedmiot i granice planu okrela uchwa³a Nr XXXIII/
22/01 Rady Gminy Puck z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek
nr 4/10 i 4/24 po³o¿onych we wsi Os³onino  gmina
Puck.

Oznaczenie
terenu
w rysunku
planu
MN 1
MN 2
MN 3
MN 4
MN 5
MN 6
UT

2. Rysunek planu, sporz¹dzony na mapie sytuacyjnowysokociowej w postaci numerycznej w skali 1:1000,
stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
3. Rysunek planu obowi¹zuje w nastêpuj¹cym zakresie
ustaleñ planu:
a) granic planu,
b) linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) obligatoryjnych linii zabudowy,
e) granic i oznaczeñ podzia³u terenu na dzia³ki budowlane i nieruchomoci gruntowe,
f) granicy obszaru przeznaczonego na pas techniczny
brzegu klifowego w rozumieniu w³aciwych przepisów o obszarach morskich RP,
g) granicy strefy ochrony brzegu klifowego z tytu³u w³aciwych przepisów prawa miejscowego o Nadmorskim Parku Krajobrazowym,
h) obszaru stanowiska dokumentacyjnego Klif Os³oniñski,
i) granic zasiêgu stanowisk archeologicznych,
j) ci¹gu spacerowego,
k) oznaczeñ przeznaczenia terenów na cele zabudowy
i zagospodarowania terenu o funkcjach: mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), turystyczno-wypoczynkowej (UT), us³ugowej (U), urz¹dzeñ elektroenergetycznych (EE), urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej (NOp) oraz
dróg ko³owych (D12) i przejæ pieszych (P),
l) oznaczeñ: gruntów lenych (Ls) i obszaru chronionego podnó¿a klifu morskiego (K),
m) parametrów lokalizacyjnych (w m) elementów planu, o których mowa w punktach: c, d, f, g, h,
n) parametrów szerokoci (w m): pasów dróg ko³owych, przejæ pieszych i ci¹gu spacerowego w ich
liniach rozgraniczaj¹cych.
4. W treci za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y oznaczono informacyjnie przyleg³e do granic planu:
a) obszar obowi¹zywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, uchwalonego uchwa³¹ Nr XVIII/14/93 Rady Gminy Puck z dnia
9.06.1993 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa
Gdañskiego z 1993 r. Nr 19, poz. 110 z pón. zm.),
b) drogê powiatow¹ (DP) nr 10120, zawieraj¹c¹ w pasie drogowym alejê zabytkowego drzewostanu,
objêtego ochron¹ z tytu³u w³aciwych przepisów
o ochronie przyrody i ochronie dóbr kultury.
§2
Przeznaczenie terenu i stawki z tytu³u art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Przeznaczenie terenu
w jego liniach rozgraniczaj¹cych na cele:

Stawki (%)

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z mo¿liwoci¹ realizacji
funkcji obs³ugi ruchu turystycznego (funkcje pensjonatowe)

20
20
20
20
20
20

zabudowy o funkcjach turystyczno-wypoczynkowych wraz z
urz¹dzeniami rekreacyjno-sportowymi

20
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zabudowy o funkcjach us³ugowych
gruntów lenych
obszaru chronionego podnó¿a klifu morskiego
urz¹dzeñ elektroenergetycznych NN
urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej (przepompowni cieków)
dróg ko³owych
przejæ pieszych

U
Ls
K
EE 1-2
NOp
D 12
P 1-4

2. W zabudowie o funkcjach: turystyczno-wypoczynkowej (UT) i us³ugowej (U) zezwala siê na realizacjê funkcji mieszkaniowej, zwi¹zanej z obs³ug¹ funkcji turystyczno-wypoczynkowej i us³ugowej.
3. W kszta³towaniu programu u¿ytkowego dla ka¿dej
z nieruchomoci w obszarze oznaczonym UT ustala siê
jako maksymaln¹ iloæ 40-tu miejsc pobytowych.
4. Ustalone w punktach: 1 i 2 przeznaczenie terenu jest
spójne, z rozumieniu przepisów art. 18 ust. 2a) ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, z polityk¹ przestrzenn¹ gminy okrelon¹ w studium uwarunkowañ
Oznaczenie
terenu
w rysunku
planu

20
0
0
0
0
0
0

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Puck, uchwalonym uchwa³¹ Nr XXVI/86/2000 Rady
Gminy Puck z dnia 3 padziernika 2000 r.
§3
Zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane i kszta³towania zabudowy.
1. W granicach planu obowi¹zuje podzia³ terenu na dzia³ki
budowlane w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomociami, ustalony w rysunku planu.
2. Zasady kszta³towania zabudowy.

Zasady kszta³towania zabudowy
1.

Zabudowê nale¿y kszta³towaæ jako wolnostoj¹c¹ o wysokoci dwóch kondygnacji (parter +
poddasze).

2.

Przekrycia zabudowy nale¿y kszta³towaæ w formie zadaszeñ dwuspadowych, o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych do p³aszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 40o-45o.

3.

Pokrycia zadaszeñ nale¿y wykonaæ z dachówki ceramicznej lub blachodachówki w kolorze
czerwonym.

4.

Maksymaln¹ wysokoæ po³o¿enia kalenicy dachowej ustala siê na rzêdnej +8,5 m nad poziomem
terenu w powierzchni zabudowy budynku.

5.

Maksymaln¹ wysokoæ cianek kolankowych w poddaszu budynku ustala siê na poziomie +1,2 m
od poziomu stropu parteru budynku.

6.

Maksymaln¹ rzedn¹ poziomu parteru budynku ustala siê na rzêdnych + 45 cm od odpowiednich
rzêdnych terenu w licu cian zewnêtrznych budynku.

MN 1-6
7.

Ogrodzenia dzia³ek budowlanych nale¿y kszta³towaæ w formie konstrukcji a¿urowych na
maksymaln¹ wysokoæ +1,8 m od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania elementów
betonowych i ¿elbetowych miêdzy s³upkami ogrodzenia.

8.

Na ka¿dej z dzia³ek budowlanych:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w rozumieniu przepisów budowlanych nie mo¿e
przekraczaæ 15% powierzchni dzia³ki,
b) co najmniej 50% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ (powierzchniê
biologicznie czynn¹, nieobjêt¹ robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów
budowlanych).

1.

Zabudowê nale¿y kszta³towaæ do wysokoci dwóch kondygnacji (parter + poddasze).

2.

Przekrycia zabudowy nale¿y kszta³towaæ w formie zadaszeñ dwuspadowych, o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych do p³aszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 40o-45o.

3.
UT, U

Pokrycia zadaszeñ nale¿y wykonaæ z dachówki ceramicznej lub blachodachówki w kolorze
czerwonym.

4.

Maksymaln¹ wysokoæ po³o¿enia kalenicy dachowej ustala siê na rzêdnej +8,5 m nad poziomem
terenu w powierzchni zabudowy budynku.

5.

Kierunek po³o¿enia kalenic dachowych ustala siê jako równoleg³y do linii granic podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane (nie bêd¹cych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania).
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Maksymaln¹ wysokoæ cianek kolankowych w poddaszu budynku ustala siê na poziomie
+1,2 m od poziomu stropu parteru budynku.

7.

Maksymaln¹ rzêdn¹ poziomu parteru budynku ustala siê na rzêdnych +45 cm od odpowiednich
rzêdnych terenu w licu cian zewnêtrznych budynku.

8.

Ogrodzenia dzia³ek budowlanych nale¿y kszta³towaæ w formie konstrukcji a¿urowych na
maksymaln¹ wysokoæ +1,8 m od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania elementów
betonowych i ¿elbetowych miêdzy s³upkami ogrodzenia.

9.

W zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y:
a.

zapewniæ w urz¹dzeniu terenu budowle o funkcjach sportowo-rekreacyjnych w
rozumieniu przepisów budowlanych,

b.

przeznaczyæ co najmniej 50% powierzchni dzia³ki w obszarze inwestycji pod zieleñ
(powierzchniê biologicznie czynn¹, nieobjêt¹ robotami budowlanymi w rozumieniu
przepisów budowlanych).

b) wolnostoj¹cych budynków gospodarczych w granicach terenów oznaczonych symbolami: MN i U.

3. W granicach planu zakazuje siê lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu w³aciwych przepisów budowlanych, z wyj¹tkiem zapleczy technicznych robót budowlanych na
czas ich realizacji,

Oznaczenie
Szerokoæ (w m) pasa
terenu
drogowego w liniach
w rysunku planu rozgraniczaj¹cych

§4
Warunki obs³ugi w zakresie komunikacji.
1. Uk³ad komunikacyjny.

Klasa techniczna

D 12

12 m

D
(jednojezdniowa,
o szer. pasa ruchu 5,0 m)

przejcia piesze
i ci¹g spacerowy

5m

ci¹gi piesze

2. Usytuowanie miejsc parkingowych, obs³uguj¹cych
funkcje zabudowy przeznaczonej na cele: pensjonatowe, turystyczno-wypoczynkowe i us³ugowe, okrela siê
w granicach przedmiotowych dzia³ek budowlanych
w trybie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w/w inwestycji.
§5
Warunki obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
1. W granicach planu ka¿da z dzia³ek budowlanych przeznaczonych pod zabudowê budynkami na pobyt ludzi
powinna mieæ zapewnion¹ mo¿liwoæ przy³¹czenia
dzia³ki lub bezporednio budynku do zewnêtrznych sieci technicznego uzbrojenia terenu w zakresie: zaopatrzenia w wodê, odprowadzenia i oczyszczania cieków,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹.
2. W granicach planu zakazuje siê stosowania w gospodarce wodno-ciekowej:
a) indywidualnych ujêæ wody,
b) indywidualnych urz¹dzeñ oczyszczania cieków,
c) zbiorników na gromadzenie nieczystoci ciek³ych.
3. Zaopatrzenie obiektów budowlanych w ciep³o mo¿e
byæ dokonywane z indywidualnych róde³ ciep³a (z wykluczeniem stosowania paliw wêglowych sta³ych) lub
przez dostawê gazu przewodowego w przypadku realizacji w obszarze planu przedmiotowej sieci przesy³owej.

Funkcja komunikacyjna
Dojazdy do drogi publicznej,
stanowi¹ce drogi wewnêtrzne
w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomociami.
Przejcia piesze o funkcjach
publicznych.

4. W granicach planu, realizacjê zewnêtrznych sieci i urz¹dzeñ w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ zapewnia w³aciwe przedsiêbiorstwo energetyczne w trybie przepisów prawa energetycznego.
5. Zewnêtrzne sieci technicznego uzbrojenia terenu nale¿y lokalizowaæ w obszarze pasów drogowych uk³adu
komunikacyjnego (dróg ko³owych D 12).
6. System kanalizacji deszczowej nale¿y realizowaæ przez
odprowadzenie wód opadowych do studni ch³onnych,
lokalizowanych w granicach terenów oznaczonych
symbolem D12. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni komunikacyjnych i miejsc postojowych dla
samochodów wymagaj¹ uprzedniego oczyszczenia w
stopniu okrelonym we w³aciwych przepisach szczególnych.
7. Zasady przy³¹czeñ dzia³ek budowlanych lub bezporednio budynków do zewnêtrznych sieci technicznego
uzbrojenia terenu powinny byæ okrelone w stosownych warunkach technicznych tych przy³¹czeñ, wydawanych na podstawie w³aciwych przepisów szczególnych.
8. Realizowany w granicach planu uk³ad zewnêtrznych
sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê nale¿y przy³¹czyæ
do wiejskiego systemu zaopatrzenia w wodê wsi Os³onino.
9. Realizowany w granicach planu uk³ad zewnêtrznych
sieci i urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej nale¿y przy³¹czyæ
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do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej wsi Os³onino, z przesy³em cieków do oczyszczalni w Swarzewie.
§6
W granicach planu:
a) budowa i urz¹dzenie dróg ko³owych (D12) oraz przejæ
pieszych (P),
b) realizacja zewnêtrznych sieci i urz¹dzeñ technicznego
uzbrojenia terenu, nie stanowi¹ zadañ dla realizacji lokalnych celów publicznych w rozumieniu przepisów
art. 13 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

8.

§7
Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu.
1. W granicach planu obowi¹zuj¹ przepisy:
a) Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z
dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic
parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otuliny oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ (Dz. Urzêdowy Województwa
Gdañskiego Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz.
139; zm. Dz. Urzêdowy Województwa Gdañskiego
Nr 59 z dnia 14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
b) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca
1993 r. w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci
pasa technicznego i pasa ochronnego (Dz. U. Nr 50
z 1993 r., poz. 228 z pón. zm.).
2. Z tytu³u przepisów w/w rozporz¹dzenia Wojewody
Gdañskiego, w granicach planu w szczególnoci zabrania siê lokalizowania budynków i budowli w rozumieniu przepisów budowlanych:
a) na gruntach lenych oraz w odleg³oci mniejszej ni¿
30 m od granicy gruntów lenych,
b) w odleg³oci mniejszej ni¿ 200 m od krawêdzi klifu
morskiego.
3. Oznaczona w rysunku planu granica strefy ochrony
brzegu klifowego w odleg³oci 200m od krawêdzi klifu
morskiego stanowi obowi¹zuj¹c¹ w planie nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla lokalizacji budynków i budowli w rozumieniu przepisów budowlanych. W obszarze objêtym w/w stref¹ zabrania siê dzia³añ mog¹cych pogorszyæ walory krajobrazowe terenu.
4. Budowa dróg oraz zewnêtrznych sieci i urz¹dzeñ technicznego uzbrojenia terenu wymaga uzgodnienia z dyrektorem w³aciwej d/s ochrony rodowiska jednostki
organizacyjnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
5. W granicach planu, z tytu³u przepisów w/w rozporz¹dzenia Rady Ministrów, obszar obejmuj¹cy: podnó¿e
klifu, stok klifowy i pas terenu o szerokoci min. 100m
(licz¹c od górnej krawêdzi stoku) przeznacza siê na pas
techniczny w rozumieniu przepisów o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
6. W sprawach wydawania decyzji administracyjnych oraz
zatwierdzania planów i projektów w granicach planu
maj¹ zastosowanie przepisy art. 37 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32
z 1991 r., poz. 131 z pón. zm.).
7. Z tytu³u w³aciwych przepisów o ochronie przyrody
i ochronie dóbr kultury (ochrona alei zabytkowego

9.

10.

11.

12.

13.

drzewostanu w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 10120), w granicach planu:
a) w pasie terenu o szerokoci 20 m, przyleg³ym do
drogi powiatowej nr 10120, zabrania siê lokalizacji
budynków i budowli, z wyj¹tkiem urz¹dzenia oznaczonych w rysunku planu przejæ pieszych: P1 i P2,
b) ustala siê oznaczony odpowiednio w rysunku planu obszar stanowiska dokumentacyjnego Klif
Os³oniñski.
W obszarze stanowiska dokumentacyjnego Klif Os³oniñski, w celu zachowania:
a) naturalnego krajobrazu wybrze¿a klifowego z charakterystycznymi procesami brzegowymi i naturaln¹ zró¿nicowan¹ rolinnoci¹,
b) naturalnych ods³oniêæ budowy geologicznej w klifie Kêpy Puckiej, zakazuje siê w szczególnoci: zmiany sposobu u¿ytkowania terenu, zmiany rzeby terenu i stosunków wodnych, niszczenia i uszkadzania rolin, lokalizowania zabudowy i infrastruktury
technicznej (prowadzenia robót budowlanych w rozumieniu przepisów budowlanych).
W celu zapewnienia dostêpnoci wybrze¿a morskiego, z uwzglêdnieniem warunków ochrony przyrody
okrelonych w treci uchwa³y, w granicach planu ustala siê mo¿liwoæ wyznaczenia ci¹gu spacerowego,
oznaczonego odpowiednio w rysunku planu. Wyznaczenie w terenie w/w ci¹gu spacerowego jako przejcia pieszego o funkcji publicznej wraz z przejciami
pieszymi P3 i P4 nastêpuje w trybie w³aciwych przepisów szczególnych, za odszkodowaniem dla w³acicieli przedmiotowych gruntów.
W obszarze obejmuj¹cym w/w ci¹g spacerowy i stanowisko dokumentacyjne Klif Os³oniñski zakazuje
siê wykonywania ogrodzeñ nieruchomoci gruntowych.
Z tytu³u w³aciwych przepisów o ochronie dóbr kultury, w granicach planu wyznacza siê w rysunku planu granice zasiêgu dwóch stanowisk archeologicznych, w obszarze, których ustala siê (odpowiednio):
a) strefê cis³ej ochrony archeologicznej osady z okresu neolitu (decyzja nr 150/Archeol. z dnia 30 marca 1997 r.),
b) strefê ochrony archeologicznej cmentarzyska p³askiego grobów skrzynkowych z wczesnej epoki br¹zu.
W granicach w/w stref:
a) ustala siê wymóg wykonania: wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych i wykonanie dokumentacji
archeologiczno-konserwatorskiej,
b) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty zagospodarowania dzia³ek budowlanych i projekty podzia³u terenu nale¿y
uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zaopiniowaæ przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
W granicach planu, w trybie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji wymagaj¹cych przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na rodowisko maj¹ zastosowanie w³aciwe przepisy prawa ochrony rodowiska.
§8

1. W granicach planu trac¹ moc ustalenia i rysunek miej-
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scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, uchwalonego uchwa³¹
Nr XVIII/14/93 Rady Gminy Puck z dnia 9 czerwca
1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19 z 1993 r., poz. 110
z pón. zm.).
2. Zamiast w/w przepisów obowi¹zuje w granicach planu treæ uchwa³y wraz z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.
§9
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do ustaleñ i rysunku planu
oraz otrzymania z nich stosownych wypisów i wyrysów.
2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera siê op³atê administracyjn¹.
3. Wójt Gminy Puck przechowuje i udostêpnia do wgl¹du plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy.
§ 10

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Maj¹c na uwadze zbywanie lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach bêd¹cych w z³ym stanie technicznym nie bêdzie rozpatrywane wy³¹cznie przez pryzmat mo¿liwych do uzyskania przychodów gminy.
W latach 2003  2007 do sprzeda¿y przeznaczone zostan¹ lokale w budynkach zlokalizowanych w miejscowociach:
1. Warzenko  1 lokal.
2. Kobysewo  4 lokale.
3. Przodkowo przy ulicy Kartuskiej 10  4 lokale.
4. Barwik  3 lokale.
5. Pomieczyno  2 lokale.
6. R¹b  1 lokal.
7. K³osowo  3 lokale.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§ 11

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
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UCHWA£A Nr VI/61/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Przodkowo
Nr III/29/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Przodkowo na lata
2003-2007 stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591, z p.zm.) , w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z pó¿niejszymi zmianami) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Gminy Przodkowo
Nr III/29/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Punkt I B otrzymuje brzmienie:
Zasadnicz¹ przes³ank¹ sprzeda¿y lokali mieszkalnych
jest z³y stan techniczny znacznej czêci komunalnego zasobu mieszkaniowego wymagaj¹cego ponoszenia du¿ych
nak³adów przy ograniczonych mo¿liwociach ich finansowania z bud¿etu Gminy.
Wysokoæ wp³ywów do bud¿etu Gminy z tytu³u czynszów za zajmowane przez lokatorów mieszkania jest
znacznie ni¿sza od potrzeb w zakresie przeprowadzenia
niezbêdnych prac remontowych tych lokali.

2468
UCHWA£A Nr VI/62/2003
Rady Gminy w Przodkowie
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków dla Gminy Przodkowo.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póniejszymi zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) w zwi¹zku z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póniejszymi zm.) Rada
Gminy Przodkowo po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków dla Gminy Przodkowo, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2468
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/62/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

1.1 REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania
cieków dla Gminy Przodkowo
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy okrela prawa i obowi¹zki Urzêdu
Gminy Przodkowo, zwanego dalej Dostawc¹ oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez Dostawcê, zwanych dalej Odbiorcami,
wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), zwanej w umowie
Ustaw¹ oraz z przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
2. Urz¹d Gminy wiadczy us³ugi w zakresie dostawy wody
i odbioru cieków w oparciu o maj¹tek w³asny Gminy
oraz od innych w³acicieli przekazany na podstawie
umów cywilnoprawnych.
3. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy.
§2
Regulamin okrela zasady i warunki zaopatrzenia w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi oraz odprowadzania cieków oraz wzajemne relacje pomiêdzy Urzêdem Gminy, a odbiorc¹ us³ug w tym:
1) poziom us³ug wiadczonych przez Dostawcê w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków,
2) szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug,
3) sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalone w taryfach,
4) warunki przy³¹czenia do sieci,
5) techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
6) sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków,
7) standardy obs³ugi odbiorców us³ug, a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotycz¹cych w szczególnoci zak³óceñ w
dostawie wody i odprowadzaniu cieków.
§3
U¿yte w regulaminie okrelenia techniczne znajduj¹
interpretacjê w art. 2 w/w Ustawy.

1.2 Rozdzia³ 2
Poziom us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
wiadczonych przez Dostawcê oraz obowi¹zki
Dostawcy i Odbiorcy
§4
Dostawca, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek zapewniæ:
1) dostawê wody oraz zapewnianie minimalnego cinienia, nie mniejszego ni¿ 0.2 MPa na poziomie terenu w miejscu po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹,
2) odbiór nieczystoci ciek³ych pochodz¹cych z opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych w stacji zlewnej, zlokalizowanej w Przodkowie od dostawców
tych nieczystoci, z którymi Gmina zawar³a stosowne umowy,
3) przejmowanie urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inne osoby, o ile odpowiadaj¹ one warunkom technicznym okrelonym
w odrêbnych przepisach oraz uzgodnione zostan¹
pomiêdzy Gmin¹ i T¹ osob¹ (osobami) warunki przekazania oraz zostanie zawarta umowa w tej sprawie,
4) bie¿¹ca kontrola iloci i jakoci odprowadzanych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych cieków bytowych i cieków przemys³owych oraz kontrolowanie przestrzegania warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) przepustowoæ przy³¹cza kanalizacyjnego zapewniaj¹c¹ odprowadzenie wytwarzanych cieków,
6) jakoæ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ okrelone
w rozporz¹dzeniu Ministra w³aciwego do spraw
zdrowia wymagania dotycz¹ce jakoci, stawiane
wodzie przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,
7) ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzania cieków,
8) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej wraz z czêci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za wodomierzem oraz dokonywaæ niezbêdnych
napraw na swój koszt z wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy wody,
9) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
10) wydawaæ warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia instalacji wodoci¹gowej/kanalizacyjnej na nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej/kanalizacyjnej
bêd¹cej w eksploatacji dostawcy oraz uzgodniæ w
ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora dokumentacjê techniczn¹,
11) zachowanie warunków kontroli sanitarnej w procesie uzdatniania wody,
12) zapewnienie zastêpczego punktu poboru wody w
przypadku przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12 godzin,
13) pokrycie kosztów zainstalowania, utrzymania i legalizacji wodomierza g³ównego,
14) sprawdzenie na wniosek Odbiorcy us³ug prawid³owoci dzia³ania wodomierza oraz wymiana niesprawnego wodomierza na wolny od wad,
15) bie¿¹ce informowanie Wójta Gminy Przodkowo o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludnoæ,
16) w przypadku cieków przemys³owych zapewnienie
zdolnoci urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadza-
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nia i oczyszczania cieków przemys³owych tylko
w wypadku, gdy dostawca cieków przemys³owych
zawar³ umowê o odprowadzanie tych cieków i dzia³a zgodnie z jej warunkami,
17) opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w posiadaniu Gminy,
18) zapewnienie budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych ustalanych przez Gminê w
zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,

11)

12)

§5
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Dostawcê oraz nie
utrudniaj¹cy jego dzia³alnoci, a w szczególnoci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) realizacji okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych, warunków
wyprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wymagañ co do ich jakoci, sposobów realizacji obowi¹zków dostawców cieków przemys³owych oraz okrelonych w umowie ograniczeñ dotycz¹cych iloci cieków,
3) zabezpieczania instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
4) natychmiastowego powiadamiania Dostawcê o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych
cieków,
5) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Dostawc¹, uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
6) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego prawid³owego dzia³ania oraz
zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób
nieuprawnionych,
7) w przypadku gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug, jego
obowi¹zkiem jest utrzymywanie go w stanie nie
powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji
sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej a w konsekwencji poziomu us³ug wiadczonych przez Dostawcê,
8) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
9) poinformowania Dostawcê o w³asnych ujêciach
wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ, w stopniu umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej
przez Dostawcê oraz ustalania iloci cieków, odprowadzanych do kanalizacji,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na wa-

13)

14)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

runkach okrelonych w umowie o przy³¹czeniu do
sieci,
umo¿liwienie upowa¿nionym przedstawicielom Dostawcy, po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego
regulaminu,
Odbiorca nie powinien dokonywaæ zabudowy ani
nasadzeñ drzew lub krzewów nad przy³¹czami wodoci¹gowymi w pasie 3 m oraz 5 m nad przy³¹czami
kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemo¿liwia
uzyskanie przez Odbiorcê odszkodowania za straty
spowodowane przez Dostawcê w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast mo¿liwoæ
dochodzenia odszkodowañ przez Dostawcê w wyniku uszkodzeñ nale¿¹cych do niego urz¹dzeñ,
Odbiorca jest w³acicielem instalacji kanalizacyjnej do
pierwszej studzienki rewizyjnej licz¹c od strony budynku oraz instalacji wodoci¹gowej do zaworu za wodomierzem g³ównym, a w przypadku jego braku do
granicy nieruchomoci i jest zobowi¹zany do wykonywania na swój koszt wszelkich napraw tych instalacji,
Odbiorca nie mo¿e przemieszczaæ wodomierza, zak³ócaæ jego funkcjonowania, zrywaæ umieszczone na
nim plomby i os³ony oraz wykorzystywaæ instalacjê
wodoci¹gow¹ do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.
§6

Dostawca ma prawo:
1) odmówiæ przy³¹czenia nieruchomoci do sieci je¿eli
przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Gminy b¹d zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Gminy b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi,
2) odci¹æ wodê lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w
przypadku, gdy:
 przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 odbiorca us³ugi nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
 jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
 zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych,
3) kontrolowaæ prawid³owoæ realizacji robót zgodnie z
wydanymi przez siebie warunkami technicznymi,
4) wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹cych, i¿
nowy obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i sanitarnego,
5) za okazanym upowa¿nieniem kontrolowaæ stan techniczny przy³¹cza w czasie eksploatacji oraz ma prawo
wstêpu na nieruchomoæ w celu kontroli wodomierza
g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego,
6) obci¹¿aæ odprowadzaj¹cego cieki kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz je¿eli zostanie stwier-
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7)

8)
9)
10)
11)

dzone nieprawid³owe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczaj¹cej dopuszczalne warunki i normy,
odciêcia wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego w przypadku, gdy:
 przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 Odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
 jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,
 zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych,
wstêpu w ka¿dym czasie do miejsca kontroli iloci
i jakoci cieków przemys³owych oraz kontroli cieków i urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
¿¹dania udostêpniania wyników kontroli wewnêtrznej gospodarki ciekami prowadzonej przez Dostawcê cieku,
¿¹dania zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego, jeli jest to uzasadnione warunkami technicznymi,
przedstawiciele Gminy po okazaniu pisemnego upowa¿nienia uprawnieni s¹ do wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta
z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia
pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich
wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzania przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych
przez Gminê, a tak¿e sprawdzania iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
§7

1)
2)
3)
4)

5)
6)
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Odbiorca us³ug ma prawo do:
dostawy wody o odpowiednim cinieniu i jakoci oraz
nieprzerwanego odbioru cieków,
zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczonych op³at za wodê lub cieki,
¿¹daæ od dostawcy w uzasadnionych przypadkach
przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego,
do informacji w sposób zwyczajowo przyjêty z odpowiednim wyprzedzeniem o przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzenia cieków, jak te¿ o zastêpczym punkcie
poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody,
gdy przerwa jest d³u¿sza ni¿ 12 godz.,
¿¹dania zapewnienie przez Gminê jakoci us³ug zgodnie z zawart¹ umowa oraz z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym z postanowieniami Regulaminu,
uzyskania od Gminy informacji dotycz¹cej realizacji
us³ugi, w tym dotycz¹cej stosowanej taryfy.
§8

Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 11 stanowi upowa¿nienie podpisane przez Wójta Gminy lub Jego Zastêpcê okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga

wstêpu na teren nieruchomoci Odbiorcy us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia
prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê,
czy korzystanie z us³ug jest zgodne z warunkami regulaminu.
1.3 Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
z Odbiorcami us³ug
§9
Dostarczanie wody jak i odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków zawartej miêdzy Dostawc¹,
a Odbiorc¹ us³ug.
§ 10
Dostawca jest obowi¹zany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków z osob¹,
której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§ 11
Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 12
Umowa, mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, do którego
ma byæ dostarczana woda lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o uregulowanym stanie prawnym.
§ 13
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 14
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Dostawca mo¿e zawrzeæ umowy na rozliczanie op³at za wodê i cieki z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 12 i 13, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Dostawc¹,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Dostawc¹ odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Dostawca ustalili sposób rozliczeñ
ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym,
a wodomierzami zainstalowanymi w poszczegól-
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nych lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemn¹ zgod¹ wszystkich osób korzystaj¹cych z
lokali,
5) zosta³ uzgodniony i potwierdzony pisemn¹ zgod¹
wszystkich osób korzystaj¹cych z lokali, sposób przerwania dostarczania wody w pozosta³ych lokalach.
§ 15
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób
i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przy³¹czy,
prac budowlano-monta¿owych.
§ 16
Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
§ 17
W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹.
§ 18
Umowy zawierane s¹ na czas nieokrelony z mo¿liwoci¹ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesiêcznego terminu ich wypowiedzenia lub na czas
nieokrelony.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

powrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
§ 22
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 Ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od
daty dostarczenia rachunku lub zgodnie z okrelonymi w fakturze terminami,
2) zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14
dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
§ 23

§ 19

Ustala siê kwartalny okres obrachunkowy. W uzasadnionych przypadkach op³aty od odbiorców mog¹ byæ
pobierane co miesi¹c lub co dwa miesi¹ce.

Po up³ywie terminu wypowiedzenia Dostawca zaniecha wiadczenie us³ug.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 20

§ 24

Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelane, zgodnie
z przepisami ustawy przez Dostawcê i zatwierdzane
uchwa³¹ rady gminy, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu
o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.

Dostawca jest obowi¹zany przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci
je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej i zdolnociami przepustowymi istniej¹cej
sieci kanalizacyjnej.
1) w przypadku, gdy nieruchomoæ odbiorcy us³ug usytuowana jest w miejscu dla którego, w momencie
realizacji przy³¹cza, uchwalone zgodnie z wymaganiami § 19 Ustawy, przez Radê Gminy plany rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne, odbiorca mo¿e
je wybudowaæ, a potem przekazaæ Dostawcy na
warunkach uzgodnionych w umowie o przy³¹czeniu,
2) osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci
do sieci zapewnia na w³asny koszt realizacjê budowy:
 przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
 przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej, na odcinku ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w
nieruchomoci Odbiorcy z pierwsz¹ studzienk¹,
licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoci,
 studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego.

1.4 Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 21
Zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków. Zgodnie z t¹ ustaw¹:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Dostawcê z Odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci
dostarczanej wody i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy,
3) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹ iloæ wody pobranej,
5) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bez-

§ 25
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Dostawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 26
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, która ma byæ
przy³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci o uregulowanym stanie
prawnym,
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada do Dostawcy
wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Dostawca.
§ 27
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody i jej przeznaczenia,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe, inne) w budynkach zasilanych w
wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 28
1. Dostawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
wnioskodawcy wraz z umow¹ przy³¹czeniow¹, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 27.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne na okres jednego roku
od dnia ich okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) parametry techniczne przewodów i urz¹dzeñ,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 29
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
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2) wysokoæ op³at przy³¹czeniowych,
3) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych wykonanych przez strony,
4) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w
warunkach przy³¹czenia,
5) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów,
b) przewidywanego rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
7) inne ustalenia, w uzasadnionych przypadkach, n.p.
okrelonych w § 24 pkt 1) lub § 26 pkt 1.
§ 30
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Dostawca.
Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 31
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug w Urzêdzie Gminy, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d w:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lub studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) regulamin wiadczenia us³ug,
c) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji.
Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania
w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków oraz obowi¹zków
odbiorcy, a w szczególnoci sposoby
za³atwiania reklamacji i wymiany informacji
§ 32
1. Dostawca zobowi¹zany jest do udzielania odbiorcom
us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz
awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
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2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, Dostawca niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 33
1. Dostawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) odbiorca us³ug nie uici³ w ca³oci op³aty przy³¹czeniowej w terminie okrelonym w umowie przy³¹czeniowej,
4) jakoæ wprowadzonych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
5) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych.
2. Dostawca jest obowi¹zany do równoczesnego udostêpniania zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. O zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia
przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie
udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody Dostawca us³ug zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni
przed planowanym terminem odciêcia dostaw wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
§ 34
1. Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug wiadczonych przez Dostawcê,
wzywa On Odbiorcê do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ, a w przypadku gdy takie wezwanie nie
jest skuteczne, mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody
lub odp³yw cieków i przyst¹piæ do usuwania przyczyn
zagro¿enia, obci¹¿aj¹c Odbiorcê poniesionymi w zwi¹zku z tymi pracami kosztami. W przypadku odciêcia
dop³ywu wody Dostawca udostêpnia zastêpczy punkt
poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
i informuje o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
2. Podstaw¹ do okrelenia wysokoci kosztów zawartych
w ust. 1 bêdzie sporz¹dzony kosztorys robót.
§ 35
1. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania cieków nastêpuje w ci¹gu 72 godzin od ustania przyczyn
odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
2. Je¿eli z tytu³u wznowienia dostarczania wody i odprowadzania cieków Dostawca poniesie okrelone koszty, obci¹¿y nimi Odbiorcê us³ug.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 36

Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 37
Dostawca zobowi¹zany jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z
wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji
do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 38
1. Dostawca powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty o planowanych przerwach w dostawie
wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci w
przypadku:
 braku wody na ujêciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
 koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ,
 potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
 przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ,
 uszkodzenia instalacji odbiorczej, gro¿¹cego niebezpieczeñstwem.
2. Dostawca zwolniony jest z tego obowi¹zku w przypadku przerw wywo³anych awari¹ lub innym nag³ym, nie
daj¹cym siê przewidzieæ zdarzeniem i to w wypadku,
gdy przewidywany czas trwania przerw wynosi wiêcej
ni¿ cztery godziny. Za skutki obni¿enia poziomu jakoci us³ug wymienione w tym paragrafie Dostawca nie
ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 48 godzin. Dostawca winny zorganizowaæ dostawy wody rodkami obwonymi lub wskazaæ zastêpcze punkty poboru wody.
§ 39
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Dostawcy, listem poleconym i rozpatrywane s¹ przez
Dostawcê.
3. Dostawca zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty up³ywu.
§ 40
W przypadku, gdy w wyniku niedotrzymania z powo-
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Rozdzia³ 8
Przepisy karne i kary pieniê¿ne

Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z pón. zm.) i art. 4 oraz art. 6 ust 3  6 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz 622) Rada Gminy
Przodkowo, po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co nastêpuje:

§ 41

§1

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w Rozdz. 3, pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
podlega karze grzywny do 5.000 z³.
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym, podlega karze grzywny do 5.000 z³.
3. Kto nie dopuszcza przedstawicielstwa Dostawcy do
wykonania czynnoci okrelonych w § 8, podlega karze grzywny do 5.000 z³.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w Rozdz. 3, wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoci albo
grzywny do 10.000 z³.
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty na rzecz Dostawcy, w wysokoci
1.000 z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych
lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych Dostawcy.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Przodkowo.

du zaniedbañ Dostawcy, wymienionych w § 4 regulaminu wskaników poziomu us³ug, Odbiorca us³ug poniós³
straty, Dostawca w pe³ni je zrekompensuje po ich wczeniejszym udokumentowaniu.

Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe
§ 42
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug Dostawca przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy s¹ ju¿ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê
i odprowadzaniu cieków.
§ 43
W sprawach nie objêtych regulaminem obowi¹zuj¹
przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustawy.
§ 44
Dostawca zobowi¹zany jest do dostarczenia niniejszego regulaminu do so³tysów, radnych gminy, spó³dzielni
mieszkaniowych oraz wywieszony zostanie w siedzibie
Dostawcy.

2469
UCHWA£A Nr VI/63/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Przodkowo.

§2
1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do gromadzenia odpadów sta³ych w pojemnikach typowych o
poj. 110 l. Pojemniki te powinny byæ ustawione w odleg³oci co najmniej 4 m od granicy s¹siedniej zamieszka³ej dzia³ki.
Opró¿nianie tych zbiorników powinno nastêpowaæ w
razie potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ jeden pojemnik
na miesi¹c.
2. W³aciciele domków letniskowych zobowi¹zani s¹ do
gromadzenia odpadów sta³ych w typowych pojemnikach o poj. 110 l lub workach na mieci dostarczonych
przez Firmê wywozow¹. Czêstotliwoæ wywozu pojemników lub worków,w razie potrzeby jednak nie rzadziej
ni¿ 1 szt. na m  c w okresie od czerwca do wrzenia
w³¹cznie.
§3
W³aciciele nieruchomoci wyposa¿onych w zbiorniki
bezodp³ywowe na nieczystoci ciek³e (bytowo- gospodarcze), zobowi¹zani s¹ do wywozu cieków w iloci nie
mniejszej ni¿ iloæ zu¿ytej wody, w budynkach mieszkalnych, wg wskazañ wodomierzy.
§4
P³ynne odchody zwierzêce i obornik powinny byæ gromadzone w szczelnych zbiornikach oraz p³ytach do sk³adowania obornika odpowiadaj¹cym warunkom technicznym okrelonym w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnociowej z dnia 7 padziernika 1997 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 132 poz 877 z 97 r.).
§5
W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do przechowywania umów oraz dowodów op³at za us³ugi wywozu
nieczystoci, przez okres co najmniej dwóch lat od czasu
wykonania us³ugi.
§6
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe powinny do³o¿yæ maksymalnej starannoci aby zwierzêta te nie by³y
zagro¿eniem dla otoczenia, nie by³y uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz nie zanieczyszcza³y terenów przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku, w szczególnoci dotyczy to:
1) trzymania agresywnych psów na uwiêzi,
2) przebywania psów w miejscach publicznych tylko
z opiekunem i na smyczy, a psów agresywnych tak¿e z kagañcem,
3) zakaz wprowadzania psów do pomieszczeñ u¿ytecznoci publicznej oraz piaskownic, placów zabaw
i obiektów sportowych,
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4) psy bez opieki uznane bêd¹ za bezpañskie i podlegaæ
od³owieniu do schroniska, sk¹d mog¹ byæ wykupione,
5) usuwanie przez w³aciciela zwierzêcia zanieczyszczeñ
spowodowanych przez nie na terenach wspólnego
u¿ytku,
6) zg³aszanie do lekarza weterynarii ka¿dego przypadku
podejrzenia zwierzêcia o chorobê zakan¹.
§7
1. Na dzia³kach letniskowych nie nale¿y prowadziæ ¿adnej hodowli zwierz¹t gospodarskich
2. We wsiach o zabudowie zwartej nie mo¿e byæ prowadzona hodowla lisów i tchóchrzofretek.
§8
W miejscach gromadzenia sta³ych odpadów komunalnych, a tak¿e w innych miejscach podatnych na rozmna¿anie siê szczurów nale¿y przeprowadziæ w okresach nie
d³u¿szych ni¿ trzy lata deratyzacjê.
§9
Zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach, kto
nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszej
uchwale, podlega karze grzywny
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/145/97 Rady Gminy Przodkowo z dnia 26 czerwca 1997 r.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2470
UCHWA£A Nr XIII/133/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 wrzenia 2003 r.
w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendiów
oraz nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê Zasady przyznawania stypendiów oraz nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów,
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/133/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 wrzenia 2003 r.
ZASADY
przyznawania stypendiów oraz nagród
dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów
Ze rodków bud¿etu miasta tworzy siê fundusz stypendiów i nagród Miasta Redy promuj¹cy uczniów i studentów wybitnie uzdolnionych.
§1
1. Prawo ubiegania siê o stypendium i nagrodê maj¹
mieszkañcy Redy, uczêszczaj¹cy do:
1) szkó³ podstawowych,
2) gimnazjów,
3) szkó³ ponadgimnazjalnych dziennych,
4) szkó³ wy¿szych.
2. Stypendium nie przyznaje siê po ostatnim roku nauki
w szko³ach wymienionych w ust. 1.
§2
Stypendia i nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz studentów mog¹ byæ przyznane:
1) laureatom ogólnopolskich i wojewódzkich olimpiad
przedmiotowych, turniejów lub konkursów wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1,2,3, którzy maj¹ redni¹
roczn¹ ocenê klasyfikacyjn¹ nie ni¿sz¹ ni¿ 4,75,
2) studentom, którzy uzyskali za rok redni¹ ocen nie
mniejsz¹ ni¿ 4,5 oraz posiadaj¹cym znaczne osi¹gniêcia naukowe, artystyczne, sportowe lub aktywnie dzia³aj¹cym w ko³ach naukowych, stowarzyszeniach,
3) kandydaci do stypendium wymienieni w § 1 ust. 1
pkt 1,2,3 winni posiadaæ wzorow¹ ocenê z zachowania.
§3
1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody musi
byæ zaopiniowany i podpisany przez Dyrektora szko³y,
której uczniem jest kandydat lub Dziekana wydzia³u,
którego studentem jest kandydat.
2. Termin sk³adania wniosków up³ywa 30 czerwca ka¿dego roku.
§4
Wnioski musza zawieraæ dane osobowe kandydata:
1) imiê i nazwisko,
2) datê urodzenia,
3) adres zamieszkania,
4) adres szko³y i klasê (rok studiów),
5) uchwa³ê Rady Pedagogicznej promuj¹cej ucznia do
stypendium lub nagrody, a w przypadku studenta  opiniê Dziekana,
6) uzasadnienie wniosku zgodnie z § 2, potwierdzone kse-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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rokopiami dokumentów (potwierdzenie zgodnoci z
orygina³em).
§5
Burmistrz Miasta w projekcie uchwa³y bud¿etowej proponuje rodki finansowe na stypendia i nagrody.
§6
Stypendia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Redy
po zasiêgniêciu opinii Komisji Owiaty i Polityki Spo³ecznej Rady Miejskiej w Redzie.
§7
1. Wysokoæ stypendiów w dniu przyznawania wynosi:
1) dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów  wartoæ 2 krotnego najni¿szego zasi³ku rodzinnego,
2) dla uczniów szkó³ rednich  wartoæ 3 krotnego najni¿szego zasi³ku rodzinnego,
3) dla studentów  wartoæ 5 krotnego najni¿szego zasi³ku rodzinnego,
4) nagrody ustala siê na poziomie nie ni¿szym ni¿ wartoæ 5 krotnego najni¿szego zasi³ku rodzinnego.
2. Stypendia bêd¹ wyp³acane za dany miesi¹c z góry.

§1
Uznaje siê za wygas³¹ wciekliznê zwierz¹t wystêpuj¹c¹ na terenie miasta Gdyni oraz na terenach powiatów
kartuskiego i wejherowskiego okrelonych w rozporz¹dzeniu Wojewody Pomorskiego Nr 16/2003 z dnia 31 lipca 2003 r.
§2
Traci moc rozporz¹dzenie Nr 16/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania
wcieklizny zwierz¹t, na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
§3
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Ba³tyckim oraz rozplakatowania w miejscach publicznych, na terenie miasta Gdyni oraz na terenach powiatów kartuskiego i wejherowskiego.
2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

§8
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1. Stypendia s¹ przyznawane przez Burmistrza Miasta na
okres:
1) od 1 wrzenia danego roku do 30 czerwca nastêpnego roku  dla uczniów wymienionych w § 1 ust. 1
pkt 1,2, 3,
2) od 1 padziernika danego roku do 30 czerwca nastêpnego roku dla studentów.
2. Do kompetencji Komisji Owiaty i Polityki Spo³ecznej
nale¿y wnioskowanie o wstrzymanie wyp³acania stypendium przed up³ywem okresu na jakie zosta³o przyznane, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad
b¹d obni¿enia poziomu kryteriów przez stypendystê.
W takim przypadku decyzj¹ Burmistrza Miasta stypendium otrzymuje kolejny najlepszy ze zg³oszonych.

UCHWA£A Nr X/86/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 wrzenia 2003 r.

§9
W przypadku braku przewidzianych w bud¿ecie miasta na dany rok rodków finansowych na wyp³atê stypendiów i nagród wprowadza siê mo¿liwoæ zaliczkowej
wyp³aty pod koniec roku z wyrównaniem w miesi¹cu
styczniu nastêpnego roku.

2471
ROZPORZ¥DZENIE Nr 17/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 listopada 2003 r.
w sprawie uznania wcieklizny zwierz¹t za wygas³¹, na
niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu
zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29,
poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r.,
Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122,
poz. 1144)  zarz¹dza siê co nastêpuje:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr ew. 147/1, 156/1, 145/
1, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3,
150/4 oraz czêci dzia³ek nr 144, 140, 157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10 ust 1, 2 i 3, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z pón.
zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pón. zm.)
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dz. nr ew. 147/1,156/1,145/1,148/1,148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4 oraz czêci dzia³ek
nr 144, 140, 157 po³o¿onych w Mechelinkach gm. Kosakowo, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 6,20 ha, którego granice wyznaczaj¹:
 od strony wschodniej  linia rozgraniczaj¹ca ulicy
Klifowej,
 od strony pó³nocnej  linia rozgraniczaj¹ca ul. Do
Morza ,
 od strony po³udniowej  granica dzia³ki nr ew. 156/1
i dz. nr 150/2, 150/3, 150/4,
 od strony zachodniej  granica dzia³ki nr ew. 156/1.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 15 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonymi symbolem dwucyfrowym od 01 do 17 oraz
ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
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Warunki zagospodarowania oraz okrelenie sposobu
kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s¹ w kartach terenów w §3
ust.2.
Strefê funkcyjn¹ stanowi¹ tereny wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi, w której obowi¹zuj¹ te same zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ literami i cyframi. Na potrzeby niniejszego
planu ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.1.TERENY MIESZKANIOWE
MJ1  mieszkalnictwo jednorodzinne, domy jednorodzinne wolnostoj¹ce
MJ2  mieszkalnictwo jednorodzinne, domy jednorodzinne wolnostoj¹ce i bliniacze
1.2.TERENY ZIELENI
ZP  zieleñ parkowa
R  uprawy rolne
1.3.TERENY KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
KL  ulice lokalne
KD  ulice dojazdowe
KXj  ci¹gi pieszo-jezdne
KX  ci¹gi piesze
1.4.TERENY URZ¥DZEÑ IN¯YNIERII
NO  przepompownia cieków
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1.1.Intensywnoæ zabudowy = stosunek powierzchni
ogólnej budynków do powierzchni dzia³ki,
1.2.Powierzchnia ogólna budynków jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj¹cych siê na danym terenie liczona
w zewnêtrznym obrysie murów,
1.3.Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy 
od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub
najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez
masztów odgromnikowych, anten i kominów, w
metrach (budynek lub budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu),
1.4.Linia zabudowy okrelona planem jako linia nieprzekraczalna lub obowi¹zuj¹ca, nie dotyczy wykuszy, werand, balkonów i niezabudowanych schodów, które mog¹ przekraczaæ wyznaczon¹ liniê
o 1,0 m,
1.5.Powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹, naturaln¹ lub wod¹,
1.6.Stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych w art. 36 ust. 3 wym. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W ustaleniach planu pojêcia u¿yte w znaczeniach
zdefiniowanych w § 3 zosta³y opatrzone gwiazdk¹:*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 01
2. POWIERZCHNIA 0,94 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU  MJ2  MIESZKALNICTWO
JEDNORODZINNE
3.1.Funkcja podstawowa:
DOMY JEDNORODZINNE WOLNOSTOJ¥CE, BLINIACZE.
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  nie ustala siê
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
dla zabudowy wolnostoj¹cej do 25%, dla bliniaczej do 30%.
4.2.Procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
60% powierzchni dzia³ki.
4.3.Wymagania parkingowe: miejsca parkingowe w
obrêbie w³asnej dzia³ki  1 mp/1mieszkanie.
Uwaga: w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów
i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów przepuszczalnych.
4.4.Zasady podzia³u terenu  powierzchnie dzia³ek dla
zabudowy wolnostoj¹cej min. 850,0 m2, dla bliniaczej min. 450,0 m2
4.5.Wskanik intensywnoci zabudowy dla zabudowy
wolnostoj¹cej  do 0,35, dla bliniaczej 0.50
4.6.Zasady kszta³towania terenów zielonych  tereny
po³o¿one poza lini¹ zabudowy wzd³u¿ ulic Klifowej
i Do Morza zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wysok¹. Nasadzenia  zgodne z siedliskiem i gatunkami
rolinnoci rodzimej. Pionowe granice w³asnoci
podkreliæ szpalerami drzew i krzewów.
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  do 9,0 m
mierz¹c od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Poziom posadowienia parteru  do 1,0 m n.p.t.
5.3.Linie zabudowy*  nieprzekraczalne  od linii rozgraniczaj¹cych ulicy Rybaków 6,0 m, od 13KD 
8,0 m, od ul. Klifowej i Do Morza  10,0 m.
Obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
5.4.Rodzaj dachu  stromy, dwuspadowy.
Nachylenie po³aci dachowej do 45o. Pokrycie  dachówka ceramiczna lub cementowa wysokiej jakoci.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿y dobudowanych harmonizuj¹ca z budynkiem
mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów
elewacyjnych.
5.6.Kolorystyka:
 dach  w odcieniach czerwieni, br¹zu.
 tynk  kolory jasne, pastelowe.
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.7.Ogrodzenia  a¿urowe o wysokoci do 1,3 m.
5.8.Inne wymagania  architektura o wybitnych walorach plastyczno-kompozycyjnych. Zakaz stosowania sidingu. Zakaz zabudowy gospodarczej.

Dziennik Urzêdowy
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ulic¹ Rybaków i projektowan¹
13KD.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, po jej rozbudowie.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, z nawierzchni utwardzonych do projektowanej kanalizacji
deszczowej.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z istniej¹cej sieci gazowej n.æ.
6.6.Zapatrzenie w ciep³o  z indywidualnych nieemisyjnych róde³ ciep³a.
6.7.Telekomunikacja  do istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej.
6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej.
6.9. Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one
na grupowe zorganizowane wysypisko odpadów.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Ochronie podlega rzeba terenu. Roboty ziemne
nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.2.Zakaz nasypywania terenu. Sytuowanie zabudowy nale¿y dostosowaæ do rzeby terenu.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
8.1.Rzuty budynku projektowaæ w formie wyd³u¿onego prostok¹ta.
8.2.Budynki sytuowane w miarê mo¿liwoci w uk³adzie pó³noc-po³udnie.
8.3.W wystroju elewacji  stosowaæ formy dekoracyjne w postaci lizen naro¿nych, opasek wokó³szczytowych, opasek wokó³ otworów drzwiowych
i okiennych.
9. WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ.
9.1.Projekt zagospodarowania terenu nale¿y poprzedziæ opracowaniem koncepcji urbanistycznej ca³ego terenu zawieraj¹cej co najmniej:
 uk³ad wewnêtrznych dojazdów i przejæ pieszych,
 podzia³ na dzia³ki budowlane,
 usytuowanie budynków i urz¹dzeñ oraz zieleni,
 charakterystyczne rzêdne ulic i posadowienia
budynków, zasady ukszta³towania terenu, elementy terenowe jak schody, pochylnie, skarpy, mury oporowe,
 przebiegi g³ównych sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, odprowadzenia
wód opadowych.
9.2.Uzyskanie jednej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla ca³ego terenu.
9.3.Uzgodnienie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê
10.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych.
W bliskim s¹siedztwie terenu znajduj¹ siê: budynki mieszkalne i budynki gospodarcze wpisane do rejestru zabytków. Projektowane osiedle
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znajduje siê w strefie ekspozycji zabytkowego zespo³u.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
10.3.Zalecenia.
W architekturze budynku stosowaæ centralnie sytuowane zwy¿ki (erkle).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 02
2. POWIERZCHNIA 0,76 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU MJ1  MIESZKALNICTWO
JEDNORODZINNE
3.1.Funkcja podstawowa:
DOMY JEDNORODZINNE WOLNOSTOJ¥CE
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  nie ustala siê
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 20%.
4.2.Procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
60% powierzchni dzia³ki.
4.3.Wymagania parkingowe: miejsca parkingowe w
obrêbie w³asnej dzia³ki  min. 1 mp/1 mieszkanie.
Uwaga: w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów
nale¿y i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów
przepuszczalnych.
4.4.Zasady podzia³u terenu -. Adaptuje siê istniej¹ce
podzia³y ( dz. nr ew.148/1, 148/2, 148/3 i 150/3).
Dopuszcza siê podzia³ dz. nr ew. 149 i 150/4  powierzchnie dzia³ek  min. 750,0 m2
4.5.Wskanik intensywnoci zabudowy  do 0,35
4.6.Zasady kszta³towania terenów zielonych  zieleñ
ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji. Tereny zieleni  min. 60% pow. dzia³ki. Nasadzenia  zgodne z siedliskiem i gatunkami rolinnoci rodzimej. Pionowe granice w³asnoci podkreliæ szpalerami drzew i krzewów. Tereny po³o¿one poza lini¹ zabudowy a ulica Klifow¹ zagospodarowaæ zieleni¹
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  do 9,0 m.
5.2.Poziom posadowienia parteru  do 1,0 m n.p.t.
5.3.Linie zabudowy*
 nieprzekraczalne  w odleg³oci 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy Klifowej, 6,0 m od ulic Rybaków i Szyprów.
 obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
5.4.Rodzaj dachu  stromy, dwuspadowy.
Nachylenie po³aci dachowej do 45o. Pokrycie  dachówka ceramiczna lub cementowa wysokiej jakoci.
5.5.Gara¿e  wbudowane lub dobudowane. Architektura gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych harmonizuj¹ca z budynkiem z mieszkalnym z u¿yciem
tych samych materia³ów elewacyjnych.
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5.6.Kolorystyka:
 dach  w odcieniach czerwieni, br¹zu.
 tynk  kolory jasne, pastelowe
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.7.Ogrodzenia  a¿urowe o wysokoci do 1,3 m
5.8.Inne wymagania  architektura o wybitnych walorach plastyczno-kompozycyjnych. Zakaz stosowania sidingu. Zakaz zabudowy gospodarczej.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ulic¹ Rybaków i Szyprów
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, z nawierzchni utwardzonych do projektowanej kanalizacji
deszczowej.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z istniej¹cej sieci gazowej n.æ.
6.6.Zapatrzenie w ciep³o  z indywidualnych nieemisyjnych róde³ ciep³a.
6.7.Telekomunikacja  do istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej.
6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej.
6.9.Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko odpadków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Ochronie podlega rzeba terenu. Roboty ziemne
nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.2.Zakaz nasypywania terenu. Sytuowanie zabudowy nale¿y dostosowaæ do rzeby terenu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
8.1.Rzuty budynku projektowaæ w formie wyd³u¿onego prostok¹ta.
8.2.Budynki sytuowane w miarê mo¿liwoci w uk³adzie pó³noc-po³udnie.
8.3.W wystroju elewacji  stosowaæ formy dekoracyjne w postaci lizen naro¿nych, opasek wokó³szczytowych, opasek wokó³ otworów drzwiowych
i okiennych.
WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ.
nie ustala siê
INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce. Na dzia³kach po³o¿onych
pomiêdzy ulicami 11KD i 12KD dopuszcza siê
budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
bliniaczej.
10.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych.
 W bliskim s¹siedztwie terenu znajduj¹ siê: budynki mieszkalne i budynki gospodarcze wpisane do rejestru zabytków. Projektowane osiedle znajduje siê w strefie ekspozycji zabytkowego zespo³u.
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich
RP i administracji morskiej wszelkie zmiany
u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
10.3.Zalecenia.
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 W architekturze budynku stosowaæ centralnie sytuowane zwy¿ki (erkle).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 03
2. POWIERZCHNIA 0,27 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU  ZP  ZIELEÑ PARKOWA
3.1.Funkcja podstawowa:
REKREACJA  ZIELEÑ PARKOWA
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  nie ustala siê
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Teren mo¿e stanowiæ integraln¹ czêæ dzia³ki wydzielonej pod zabudowê mieszkaniow¹ z terenu
nr ew. 149 i nr ew. 150/4
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Teren bez zabudowy.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ci¹giem pieszojezdnym 14KXj.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Ochronie podlega rzeba terenu.
7.2.Zakaz nasypywania terenu.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
9. WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê
10.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
10.3.Zalecenia  nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 04
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU R  UPRAWY ROLNE
3.1.Funkcja podstawowa: uprawy rolne
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  nie ustala siê
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Tereny rolne bez prawa zabudowy.
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie ustala siê
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ci¹giem pieszojezdnym 14KXj, dojcie ci¹giem pieszym 13KX.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Ochronie podlega rzeba terenu.
7.2.Zakaz nasypywania terenu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
9. WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ.
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê
10.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
10.3.Zalecenia  nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 05
2. POWIERZCHNIA 1,75 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU  MJ2  MIESZKALNICTWO
JEDNORODZINNE
3.1.Funkcja podstawowa:
DOMY JEDNORODZINNE WOLNOSTOJ¥CE, BLINIACZE
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  us³ugi nieuci¹¿liwe jako
uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej ( np. gabinet
lekarski, notariusz )
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹:
dla budynków jednorodzinnych wolnostoj¹cych
 do 25%.
dla budynków bliniaczych  do 30%.
4.2.Procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
50% powierzchni dzia³ki.
4.3.Wymagania parkingowe: miejsca parkingowe w
obrêbie w³asnej dzia³ki  1 mp/1mieszkanie.
Uwaga: w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów
i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów przepuszczalnych.
4.4.Zasady podzia³u terenu  powierzchnie dzia³ek minimalne:
dla budynków jednorodzinnych wolnostoj¹cych 
700,0 m2.
dla budynków bliniaczych  350,0 m2.
4.5.Wskanik intensywnoci zabudowy  odpowiednio:
dla budynków jednorodzinnych wolnostoj¹cych 
0,35
dla budynków bliniaczych  0,45
4.6.Zasady kszta³towania terenów zielonych  zieleñ
ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji. Tereny zieleni  min. 50% pow. dzia³ki. Nasadzenia  zgodne z siedliskiem i gatunkami rolinnoci rodzimej. Pionowe granice w³asnoci podkreliæ szpalerami drzew i krzewów.
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  do 9,0 m
mierz¹c od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu.
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5.2.Poziom posadowienia parteru  do 1,0 m n.p.t.
5.3.Linie zabudowy*  nieprzekraczalne  od linii rozgraniczaj¹cych ulicy Do Morza  10,0 m.
Obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
5.4.Rodzaj dachu  stromy.
Nachylenie po³aci dachowej do 45o. Pokrycie  dachówka ceramiczna lub cementowa wysokiej jakoci.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿y dobudowanych harmonizuj¹ca z budynkiem
mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów
elewacyjnych.
5.6.Kolorystyka:
 dach  w odcieniach czerwieni, br¹zu.
 tynk  kolory jasne, pastelowe.
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.7.Ogrodzenia  a¿urowe o wysokoci do 1,3 m.
5.8.Inne wymagania  architektura o wybitnych walorach plastyczno-kompozycyjnych. Zakaz stosowania sidingu. Zakaz zabudowy gospodarczej.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1. Ulice  dojazd ulic¹ Do Morza. Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu
ulic dojazdowych. Na czas budowy dopuszcza siê
wykonanie pod³o¿a.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej po jej rozbudowie.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez lokaln¹ przepompowniê.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny
zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, z nawierzchni
utwardzonych do projektowanego zbiornika retencyjnego  biotopu po ich oczyszczeniu.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z projektowanej sieci
gazowej n.æ.
6.6.Zapatrzenie w ciep³o  z indywidualnych nieemisyjnych róde³ ciep³a.
6.7.Telekomunikacja  do projektowanej sieci telekomunikacyjnej.
6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z projektowanej
sieci elektroenergetycznej.
6.9.Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one
na grupowe zorganizowane wysypisko odpadów.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Ochronie podlega rzeba terenu. Roboty ziemne
nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.2.Zakaz nasypywania terenu. Sytuowanie zabudowy
nale¿y dostosowaæ do rzeby terenu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
8.1.Rzuty budynku projektowaæ w formie wyd³u¿onego prostok¹ta.
8.2.Budynki sytuowane w miarê mo¿liwoci w uk³adzie pó³noc-po³udnie.
8.3.W wystroju elewacji  stosowaæ formy dekoracyjne w postaci lizen naro¿nych, opasek wokó³-szczytowych, opasek wokó³ otworów drzwiowych i
okiennych.
WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ.
9.1.Projekt zagospodarowania terenu nale¿y poprzedziæ opracowaniem koncepcji urbanistycznej ca³ego terenu zawieraj¹cej co najmniej:
 uk³ad wewnêtrznych dojazdów i przejæ pieszych,
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 podzia³ na dzia³ki budowlane,
 usytuowanie budynków i urz¹dzeñ oraz zieleni,
 charakterystyczne rzêdne ulic i posadowienia
budynków, zasady ukszta³towania terenu, elementy terenowe jak schody, pochylnie, skarpy, mury oporowe,
 przebiegi g³ównych sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, odprowadzenia wód
opadowych.
9.2.Uzyskanie jednej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla ca³ego terenu.
9.3.Uzgodnienie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
W zagospodarowaniu terenu nale¿y zaprojektowaæ plac  jako miejsce identyfikacji przestrzennej.
10.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych.
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich
RP i administracji morskiej wszelkie zmiany
u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
10.3.Zalecenia.
 W architekturze budynku stosowaæ centralnie
sytuowane zwy¿ki (erkle).

6.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 06, 07
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha, 0,45 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU  ZP  ZIELEÑ PARKOWA
3.1.Funkcja podstawowa:
REKREACJA  ZIELEÑ PARKOWA
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  urz¹dzenia sportowe, miejsca wypoczynku, formy ma³ej architektury, przejcia piesze, schody terenowe, niezbêdne zaplecze
(budynki obs³ugi) do urz¹dzeñ sportowych ( szatnie, natryski, WC ), na terenie 08 ZP  zbiornik retencyjny.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 20%  w tym urz¹dzenia sportowe wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹. Powierzchnia zabudowy
budynku obs³ugi do 200 m2
4.2.Procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
70% powierzchni dzia³ki.
4.3.Wymagania parkingowe: miejsca parkingowe w
obrêbie w³asnej dzia³ki.
Uwaga: w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów
i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów przepuszczalnych.
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  dotyczy budynku obs³ugi, do 8,0 m mierz¹c od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu.
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5.2.Poziom posadowienia  do 30 cm n.p.t.
5.3.Linie zabudowy*  nieprzekraczalne  nie ustala siê
Obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
5.4.Rodzaj dachu  stromy.
Nachylenie po³aci dachowej do 45o. Pokrycie  dachówka ceramiczna lub cementowa wysokiej jakoci.
5.5.Kolorystyka:
 dach  w odcieniach czerwieni, br¹zu.
 tynk  kolory jasne, pastelowe.
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.6.Ogrodzenia  a¿urowe o wysokoci do 1,3 m. Dopuszcza siê ogrodzenie boisk sportowych ogrodzeniem wy¿szym.
5.8.Inne wymagania  architektura o wybitnych walorach plastyczno-kompozycyjnych. Zakaz stosowania sidingu.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ulic¹ Do Morza.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny
zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, z nawierzchni
utwardzonych do projektowanego zbiornika retencyjnego po ich oczyszczeniu.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z projektowanej sieci
gazowej n.æ.
6.6.Zapatrzenie w ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³ ciep³a.
6.7.Telekomunikacja  do projektowanej sieci telekomunikacyjnej.
6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z projektowanej
sieci elektroenergetycznej.
6.9.Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one
na grupowe zorganizowane wysypisko odpadów.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Ochronie podlega rzeba terenu. Roboty ziemne
nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.2.Zakaz nasypywania terenu. Sytuowanie zabudowy
nale¿y dostosowaæ do rzeby terenu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
9.1.Projekt zagospodarowania terenu nale¿y poprzedziæ opracowaniem koncepcji urbanistycznej ca³ego terenu zawieraj¹cej co najmniej:
 uk³ad wewnêtrznych dojazdów i przejæ pieszych,
 usytuowanie budynków i urz¹dzeñ oraz zieleni,
 charakterystyczne rzêdne ulic i posadowienia budynków, zasady ukszta³towania terenu, elementy terenowe jak schody, pochylnie, skarpy, mury
oporowe,
 przebiegi g³ównych sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, odprowadzenia wód
opadowych.
9.2.Uzyskanie jednej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla ca³ego terenu.
9.3.Uzgodnienie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
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10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce  projektuje siê zbiornik
retencyjny  biotop, z zastosowaniem parowania i rozsi¹kania wody. Przed zbiornikiem projektuje siê separator substancji ropopochodnych.
10.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
10.3.Zalecenia  nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 08
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU  ZP  ZIELEÑ PARKOWA
3.1.Funkcja podstawowa:
ZIELEÑ PARKOWA
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  zieleñ ochronna i krajobrazowa
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê.
4.2.Procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
80% powierzchni dzia³ki,
4.3.Wymagania parkingowe  nie ustala siê.
4.4.Zasady podzia³u terenu  nie ustala siê.
4.5.Wskanik intensywnoci zabudowy  nie ustala siê.
4.6.Zasady kszta³towania terenów zielonych  zieleñ
ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji. Tereny zieleni  min. 80% pow. dzia³ki, w tym
20% zieleni wysokiej. Nasadzenia  zgodne z siedliskiem i gatunkami rolinnoci rodzimej. Poziome granice w³asnoci podkreliæ szpalerami drzew
i krzewów.
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  nie ustala
siê.
5.2.Poziom posadowienia  nie ustala siê
5.3.Linie zabudowy*  nieprzekraczalne  nie ustala siê
Obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
5.4.Rodzaj dachu  nie ustala siê.
5.5.Kolorystyka  nie ustala siê.
5.6.Ogrodzenia  nie ustala siê.
5.8.Inne wymagania  nie ustala siê.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ulic¹ Klifow¹.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  nie ustala
siê.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  nie ustala
siê.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  nie ustala siê.
6.6.Zapatrzenie w ciep³o  nie ustala siê.
6.7.Telekomunikacja  nie ustala siê.

7.
8.
9.

10.
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6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  do projektowanej sieci elektroenergetycznej.
6.9.Usuwanie odpadków  nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Ochronie podlega rzeba terenu. Roboty ziemne
nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
Czêæ terenu nale¿¹ca do dzia³ki nr ew. 147/1 w³¹czona jest do strefy zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
9.1.Projekt zagospodarowania terenu nale¿y poprzedziæ opracowaniem koncepcji urbanistycznej ³¹cznie z terenem 01MJ2.
9.2.Uzyskanie jednej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla ca³ego terenu.
9.3.Uzgodnienie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê
10.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich
RP i administracji morskiej wszelkie zmiany
u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
10.3.Zalecenia  nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 09
2. POWIERZCHNIA 0,78 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KL  ulica lokalna  ulica Do Morza
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  20,00 -15,00 m
 szerokoæ jezdni  6,00 m
 szerokoæ chodnika  2 x 2,50 m
5. PARKINGI
 w zatokach w rejonie przekroju ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Wody opadowe odprowadziæ czêciowo do projektowanego kolektora deszczowego w ul. Do Morza, czêciowo do projektowanego zbiornika retencyjnego  biotopu z wykorzystaniem rozsi¹kania i
parowania.
7.2.W przekrój uliczny wprowadziæ zieleñ nisk¹ i wysok¹ o gatunkach odpornych na zanieczyszczenie
rodowiska.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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9. INNE ZAPISY
9.1.Zapisy stanowi¹ce:
 wzd³u¿ ulicy projektuje siê cie¿kê rowerow¹
9.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i
zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni. Wzd³u¿ ulicy projektuje siê cie¿kê rowerow¹.
9.3.Zalecenia i informacje:
 Czêæ ulicy Do Morza znalaz³a siê poza granic¹
opracowania planu. W ca³oci projektowany przebieg znajduje siê w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czêci wsi
Mechelinki.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 10
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD  poszerzenie ulicy dojazdowej Klifowej.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJ¥CYCH
 szerokoæ poszerzenia  4,00 m
 szerokoæ jezdni  nie ustala siê
 szerokoæ chodnika  nie ustala siê
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Wody opadowe odprowadziæ do projektowanego
kolektora deszczowego.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Zapisy stanowi¹ce:
 nie ustala siê
9.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie
przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
 Szlak historyczny.
9.3.Zalecenia i informacje:
 Czêæ ulicy znajduje siê poza granic¹ opracowania. £¹czna szerokoæ ulicy 10,0 m.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 11
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD  ulica dojazdowa z placykiem nawrotowym.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,00 m
 szerokoæ jezdni  5,00 m
 szerokoæ chodnika  2 x 2,50 m
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Wody opadowe odprowadziæ do projektowanego
kolektora deszczowego w ulicy Klifowej.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Zapisy stanowi¹ce:
Ulicê 11 KD nale¿y w³¹czyæ do opracowywanej koncepcji zagospodarowania terenu obejmuj¹cej dzia³ki
nr ew. 156/1, 157/1, czêæ dzia³ki nr 140 oraz 148/4.
9.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie
przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i
administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
9.3.Zalecenia i informacje:
 nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 12
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD  ulica dojazdowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  9,00 m
 szerokoæ jezdni  5,00 m
 szerokoæ chodnika  2 x 2,00 m
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Wody opadowe odprowadziæ do projektowanego
kolektora deszczowego w ulicy Klifowej
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8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê.
9.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie
przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP
i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
9.3.Zalecenia i informacje:
 nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 13
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KX  ci¹g pieszy
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  5,0 m, jak
w stanie istniej¹cym
 szerokoæ jezdni  nie ustala siê
 szerokoæ chodnika  nie ustala siê
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Nawierzchnie ci¹gu pieszego  z materia³ów przepuszczalnych.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê.
9.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie
przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
9.3.Zalecenia i informacje:
 nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 14
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2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KXj  ci¹g pieszo-jezdny.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,00 m
 szerokoæ jezdni  nie ustala siê
 szerokoæ chodnika  nie ustala siê
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.W przypadku stosowania nawierzchni utwardzonych, wody opadowe odprowadziæ do projektowanego kolektora deszczowego w ul. Do Morza,
lub do zbiornika retencyjnego.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Zapisy stanowi¹ce  w przekroju ulicy uwzglêdniæ
cie¿kê rowerow¹.
9.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie
przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
9.3.Zalecenia i informacje:
 nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew.gr. 147/1, 156/1, 145/1,148/1, 148/2, 148/3,
148/4, 148/5, 149, 150/2, 150/3, 150/4
oraz czêci dzia³ek nr 144,140 i157 po³o¿onych
w Mechelinkach gm. Kosakowo
1. NUMER TERENU 15
2. POWIERZCHNIA 0,003 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU  NO  PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW
3.1.Funkcja podstawowa:
Funkcja techniczna
3.2.Funkcje uzupe³niaj¹ce  nie ustala siê
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nie dotyczy
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 nie dotyczy
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ulic¹ Do Morza 09KL.
6.2.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
9. WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ.
 nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
Granice lokalizacji mog¹ ulec przesuniêciu po uzgodnieniu z gestorem sieci.
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§4

§6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady realizacji projektowanych
inwestycji:
a) zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
01MJ2, 05MJ2, 06ZP, 07ZP, 09KL,10KD, 11KD, 14KXj,
15NO,
b) decyzje o pozwoleniu na budowê projektowanych
budynków w obrêbie planu mog¹ byæ wydane po:
 wykonaniu ulic: lokalnej i dojazdowych
 wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej
oraz towarzysz¹cych urz¹dzeñ

Ustala siê 20% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w razie zbycia nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.

§5

§8

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. nr ew.
147/1,156/1,145/1,148/1,148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 149,
150/2, 150/3, 150/4 oraz czêci dzia³ek nr 144, 140, 157
po³o¿onych w Mechelinkach gm. Kosakowo w skali
1:1000.
Nastêpuj¹ce ustalenia obowi¹zuj¹ na rysunku planu:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów
w liniach rozgraniczaj¹cych,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
 granice zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej

Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy Nr 3/26/94 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Nr 21 z 1994 r. poz. 104) w granicach ustalonych niniejszym planem, oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Mechelinki uchwalony
Uchwa³¹ Rady Gminy Kosakowo Nr LXI/12/2002 z dnia
18 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 1302) w zakresie dotycz¹cym cz. dzia³ki 147/1 przeznaczonej pod ulicê lokaln¹.

§7
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 Kosakowo.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt. 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz
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