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UCHWA£A Nr XXXIV/277/2002
Rady Gminy Choczewo
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Cegielnia obrêb Sasino gmina Choczewo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) 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,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy Choczewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Cegielnia obrêb Sasino gmina Choczewo obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) Dla terenów przeznaczonych pod zabudowê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, a w
szczególnoci:
 6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych,
 10 m od ciany lasu;
2) minimalna powierzchnia dzia³ek budowlanych  950 m2,
ewentualny podzia³ na dzia³ki budowlane z wykorzystaniem linii podzia³u wewnêtrznego okrelonych
na rysunku planu;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy  25% powierzchni dzia³ki;
4) powierzchnie utwardzone ograniczyæ do minimum,
stosowaæ w miarê mo¿liwoci nawierzchnie a¿urowe, przepuszczalne;
5) ogrodzenia a¿urowe, umo¿liwiaj¹ce swobodny
sp³yw wód deszczowych;
6) obrona cywilna  nale¿y uwzglêdniæ przepisy szczególne dotycz¹ce obrony cywilnej, w tym przystosowanie owietlenia do zaciemniania i wygaszania;
7) do czasu przebudowy napowietrznej linii energetycznej nale¿y zachowaæ zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami strefê bezpieczeñstwa i w jej granicach uzgadniaæ sposób zagospodarowania terenu z gestorem
sieci.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
1) 1 MN,U, 2MN,U  tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej bez okrelania proporcji miêdzy nimi; us³ugi handlu o powierzchni sprzeda¿owej do 1000 m2, gastronomii, zdrowia, kultury, sportu, turystyki, rzemios³a:
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej nie
mo¿e przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych na granicy dzia³ki,
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b) maksymalna wysokoæ budynków  10 m,
c) dachy spadziste o nachyleniu od 25 do 45%,
d) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 40%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic,
e) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
f) do czasu zakoñczenia realizacji zbiorczej kanalizacji
sanitarnej i pod³¹czenia do niej wszystkich obiektów
zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci dzia³alnoci gospodarczej
nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami,
h) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej
i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB,
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB,
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
i) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
2) 3MN, 4MN, 5MN  tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) maksymalna wysokoæ budynków  10 m,
b) dachy spadziste o nachyleniu od 25 do 45%
c) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 50%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic,
d) podzia³ na dzia³ki budowlane z wykorzystaniem, w
miarê potrzeb, linii podzia³u wewnêtrznego
i uwzglêdnieniem zapewnienia dojazdu i obs³ugi infrastruktury technicznej w formie drogi wewnêtrznej o szerokoci 6 m przedstawionych na rysunku
planu
e) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
f) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej
i nocnej LAT(d/n) = 50/40 dB,
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 50/40 dB,
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
g) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
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3) 6MN,U  tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej
bez okrelania proporcji miêdzy nimi; us³ugi turystyki,
sportu, rekreacji, kultury, zdrowia, gastronomii:
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych
na granicy dzia³ki,
b) maksymalna wysokoæ budynków  12 m;
c) dachy spadziste o nachyleniu od 25 do 45%
d) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 40%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic,
e) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
f) do czasu zakoñczenia realizacji zbiorczej kanalizacji
sanitarnej i pod³¹czenia do niej wszystkich obiektów
zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci dzia³alnoci gospodarczej
nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami,
h) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej
i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB,
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB,
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
i) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
4) 7LS  istniej¹cy las do zachowania;
5) 8KD  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej do minimum 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych; nale¿y
uwzglêdniæ w miarê potrzeby rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy
wód opadowych (nawierzchnie a¿urowe, porowate,
uk³ady zag³êbieñ w nawierzchni, inne),
6) 9KD  ulica dojazdowa o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych; nale¿y uwzglêdniæ w miarê potrzeby rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód opadowych (nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady zag³êbieñ w nawierzchni, inne),
7) 10KD, 11KD, 12KD  ulice dojazdowe o szerokoci 8 m
w liniach rozgraniczaj¹cych z placami do zawracania;
nale¿y uwzglêdniæ w miarê potrzeby rodki techniczne
ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód opadowych (nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady zag³êbieñ w nawierzchni, inne),
8) 13KX  ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci minimum 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych,
9) 14KX  ci¹g pieszy z mo¿liwoci¹ przejazdu awaryjnego, minimalna szerokoæ 4 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cej gminnej drogi dojazdowej oraz istniej¹cego ci¹gu pieszo-jezdnego. Obs³uga dzia³ek z dróg dojazdowych i ci¹gu pieszo-jezdnego ustalonych planem i oznaczonych numerami od
10 KD do 14 KX.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej i, po oczyszczeniu, z odprowadzeniem do naturalnego odbiornika;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania kanalizacji
sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie ekologiczne  szczelne monolityczne zbiorniki bezodp³ywowe dla maksymalnie 15 dzia³ek z zapewnionym
utwardzonym dojazdem, w tym dla obiektów us³ugowych zbiorniki o pojemnoci max 10 m3 dla
jednego podmiotu gospodarczego; po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹ rozwi¹zania tymczasowego  zbiorników,
b) cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym
wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków je odbieraj¹cej,
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych,
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne; osad z urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody
opadowe nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu jego utylizacji,
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa),
a) mo¿liwoæ przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej w uzgodnieniu z jej gestorem,
6) zaopatrzenie w gaz  z butli gazowych,
7) odprowadzenie wód opadowych:
a) z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach dzia³ki,
b) z nawierzchni utwardzonych  po utwardzeniu nawierzchni dróg oznaczonych symbolem KD i planowanych parkingów dla samochodów (powy¿ej
10 miejsc postojowych) cieki deszczowe przed
ich odprowadzeniem do gruntu nale¿y podczyszczaæ do parametrów okrelonych w przepisach
szczególnych w stosownych urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 5,2756 ha gruntów
rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w
tym:
 3,106 ha gruntów ornych kl. RIIIb (zgodnie z decyzj¹
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi GZ.tr.051/602-25/02),
 0,79 ha gruntów ornych kl. RIVa, 0,2075 ha gruntów
ornych kl. RIVb, 0,38 ha gruntów ornych kl. RV oraz
0,7921 ha gruntów ornych kl. VI.
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§4

137

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Cegielnia obrêb Sasino gmina Choczewo.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tej samej
funkcji,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 tereny lene,
 tereny lokalizacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
 tereny komunikacji  ulice,
 tereny komunikacji  ci¹gi pieszo-jezdne i piesze.

UCHWA£A Nr XXXIV/278/2002
Rady Gminy Choczewo
z dnia 26 wrzenia 2002 r.

§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
1)

2)
3)

4)

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Choczewie,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Choczewo, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VII/21/89 Gminnej Rady Narodowej w Choczewie
z dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 17,
poz. 123) z pón. zm. we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Polana obrêb Ciekocino gmina Choczewo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) 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,
zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy Choczewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Polana obrêb Ciekocino gmina Choczewo obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) Dla terenów przeznaczonych pod zabudowê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, a w
szczególnoci:
 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic i krawêdzi rowów melioracyjnych
 10 m od ciany lasu;
2) zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane
mieszkaniowe lub mieszkaniowo-us³ugowe;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy  40% powierzchni dzia³ki;
4) powierzchnie utwardzone ograniczyæ do minimum,
stosowaæ w miarê mo¿liwoci nawierzchnie a¿urowe, przepuszczalne;
5) ogrodzenia a¿urowe, umo¿liwiaj¹ce swobodny
sp³yw wód deszczowych;
6) obrona cywilna  nale¿y uwzglêdniæ przepisy szczególne dotycz¹ce obrony cywilnej, w tym przystosowanie owietlenia do zaciemniania i wygaszania;
7) utrzymanie i konserwacja istniej¹cych rowów melioracyjnych, przy przejciu pod ulicami i terenami
utwardzonymi  przepusty zapewniaj¹ce swobodny przep³yw wody opadowej.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
1) 1 MN,U  tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej bez okrelania proporcji miêdzy
nimi; us³ugi gastronomii, zdrowia, kultury, sportu,
turystyki, rzemios³a i handlu z wykluczeniem handlu
o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2;
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej nie
mo¿e przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych na granicy dzia³ki,
b) maksymalna wysokoæ budynków  12 m,
c) dachy spadziste o nachyleniu od 25 do 45%,
d) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum
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40% terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic,
e) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
f) do czasu zakoñczenia realizacji zbiorczej kanalizacji
sanitarnej i pod³¹czenia do niej wszystkich obiektów
zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci dzia³alnoci gospodarczej
nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami,
h) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej
i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB,
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB,
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
i) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
2) 2MN, 3MN, 4MN  tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) maksymalna wysokoæ budynków  10 m,
b) dachy spadziste o nachyleniu od 25 do 45%
c) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 40%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic,
d) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
e) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej
i nocnej LAT(d/n) = 50/40 dB,
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 50/40 dB,
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
f) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
3) 5MR,U  tereny zabudowy zagrodowej i us³ugowej bez
okrelania proporcji miêdzy nimi; us³ugi turystyki, sportu, rekreacji, gastronomii, mieszkanie us³ugodawcy:
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych
na granicy dzia³ki,
b) maksymalna wysokoæ budynków  12 m;
c) dachy spadziste o nachyleniu od 25 do 45%,
d) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 50%
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terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granicy posesji od strony ulicy,
e) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
f) do czasu zakoñczenia realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej wszystkich
obiektów zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹cych znaczne
iloci cieków,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce
siê w zasiêgu uci¹¿liwoci dzia³alnoci gospodarczej nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
h) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w
rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB,
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w
porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB,
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym
okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ
ochronnych, które powinny byæ zrealizowane
w liniach rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
i) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
4) 6KD  ulica dojazdowa o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych; nale¿y uwzglêdniæ w miarê potrzeby rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód opadowych (nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady zag³êbieñ w
nawierzchni, inne), wskazane obustronne wprowadzenie pojedynczych drzew.
5) 7KD  ulica dojazdowa o szerokoci 8 m w liniach
rozgraniczaj¹cych; nale¿y uwzglêdniæ w miarê potrzeby rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód opadowych (nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady zag³êbieñ w
nawierzchni, inne), wskazane obustronne wprowadzenie pojedynczych drzew.
6) 8KX  ci¹g pieszy o szerokoci 4 m z mo¿liwoci¹
awaryjnego przejazdu.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cej drogi powiatowej
nr 10 102. Dopuszcza siê dojazd do terenu dzia³ki nr
91/3 z w/w drogi powiatowej. Obs³uga dzia³ek z dróg
dojazdowych ustalonych planem i oznaczonych numerami 6KD i 7KD.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej i, po oczyszczeniu, z odprowadzeniem do naturalnego odbiornika;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania kanalizacji
sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie ekologiczne  szczelne monolityczne zbiorniki bezodp³ywo-
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we dla maksymalnie 20 dzia³ek z zapewnionym
utwardzonym dojazdem, w tym dla obiektów us³ugowych zbiorniki o pojemnoci maks. 10 m3 dla jednego podmiotu gospodarczego; po wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹ rozwi¹zania tymczasowego 
zbiorników,
b) cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków je odbieraj¹cej,
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne
rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y
segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach
w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne;
osad z urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opadowe
nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu
w celu jego utylizacji;
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
6) zaopatrzenie w gaz  z butli gazowych;
7) odprowadzenie wód opadowych:
a) z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach dzia³ki,
b) z nawierzchni utwardzonych  po utwardzeniu nawierzchni dróg oznaczonych symbolem KD i planowanych parkingów dla samochodów (powy¿ej 10
miejsc postojowych) cieki deszczowe przed ich
odprowadzeniem do gruntu nale¿y podczyszczaæ do
parametrów okrelonych w przepisach szczególnych
w stosownych urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 6,4104 ha gruntów
rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w
tym:
 4,335 ha gruntów ornych kl. RIVb i 0,0118 ha pastwisk kl. PsIV (zgodnie z decyzj¹ Wojewody Pomorskiego RIW-IV-7711-1/61/2001 z dnia 31.12.2001 r.),
 1,9725 ha gruntów ornych kl. RV.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Polana obrêb Ciekocino gmina Choczewo w skali 1: 1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 tereny zabudowy zagrodowej i us³ug,
 tereny komunikacji  ulice,
 tereny komunikacji  ci¹gi piesze.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.

§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Choczewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Choczewo, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VII/21/89 Gminnej Rady Narodowej w Choczewie
z dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 17,
poz. 123) z pón. zm. we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros
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UCHWA£A Nr II/9/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówk¹ na terenie Gminy Sierakowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. Nr 125 poz. 1371) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówk¹ na terenie Gminy Sierakowice na
5 (s³ownie: piêæ).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Suchta
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§8

UCHWA£A Nr III/16/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 grudnia 2002 r.

1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ czynszu podwy¿sza siê o 20%.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w Gminie Sierakowice.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2. ppkt 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733), oraz § 3 uchwa³y Rady Gminy
Sierakowice z dnia 17 stycznia 1995 r. w sprawie zasad
i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków
wspólnoty samorz¹dowej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§9
Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany
przez niego rachunek.

§1

§ 10

Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§ 11

§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administracji, koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów, inwestycji i konserwacji oraz utrzymania technicznego budynków i lokali, koszty us³ug kominiarskich
oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania.
2. Najemca oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczania op³at zwi¹zanych z eksploatacja lokalu op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj; op³at za dostawê energii
cieplnej, wody, odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych
oraz op³at za zu¿ycie energii elektrycznej pomieszczeñ
wspólnych.
§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie obejmuj¹ lokali
socjalnych.
§5
Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.
§6
Najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy op³acaj¹ czynsz za lokale wymienione w par.2.
§7
Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 pow, u¿ytkowej
lokalu ustala Wójt Gminy uwzglêdniaj¹c;
a) kategoriê lokalu, ustalon¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y
b) wartoæ odtworzeniow¹ lokalu
c) wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
pow. u¿ytk. lokalu.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/16/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Mieszkania komunalne
Kategoria I
(z c.o, ciep³¹ wod¹, WC, ³azienk¹)
dot. lokali komunalnych Gm. Sierakowice
Kategoria II
(z c.o.,WC i ³azienk¹ bez ciep³ej wody)
Kategoria III
(bez c.o. z ³azienk¹ i WC)
Kategoria IV
(bez c.o., ³azienki z WC)
Kategoria V
(WC poza lok. mieszkalnym)
Mieszkania socjalne
1. O obni¿onym standardzie

Strefa
centralna

Strefa
peryferyjna

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

30%

25%

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/16/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Czynniki obni¿aj¹ce stawkê czynszu regulowanego
1. Po³o¿enie lokalu mieszkalnego w suterenie lub na poddaszu, je¿eli wysokoæ jest mniejsza ni¿ 2,2 m2  5%.
2. Wspólne WC  5%.
2. Szambo bezodp³ywowe z brakiem mo¿liwoci pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej  5%.
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UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 listopada 2002 r.
o zmianie uchwa³y nr XXXII/293/01 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, w zwi¹zku
z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2002 r.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y nr XXXII/293/01 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ trzy lata otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/14/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 listopada 2002 r.
ZASADY NABYCIA, ZBYCIA I OBCI¥¯ANIA
NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH ORAZ
ICH WYDZIER¯AWIANIA LUB NAJMU
NA OKRES D£U¯SZY NI¯ TRZY LATA
1. Nabycie lub zbycie nieruchomoci winno byæ uzasadnione potrzebami gminy wynikaj¹cymi w szczególnoci z uchwa³y bud¿etowej oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Zbycie lub nabycie nieruchomoci, której wartoæ wg
wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcê jest wiêksza od kwoty 500.000,-z³ wymaga uprzedniego uzyskania pozytywnych opinii:
 Komisji Gospodarki Miejskiej, Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
 Komisji Planu Gospodarczego i Bud¿etu.
3. Ustanowienie hipoteki na niezabudowanych nieruchomociach gruntowych wymaga uzyskania uprzedniej
pozytywnej opinii Komisji wymienionych w pkt 2, a
ustanowienie hipoteki na innych nieruchomociach
gruntowych wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej
4. Postanowienia w pkt 2 maj¹ odpowiednie zastosowa-

nie w przypadku zamiany nieruchomoci, je¿eli wartoæ którejkolwiek z zamienianych dzia³ek przekracza
500.000,- z³.
5. Nie jest wymagane uzyskanie pozytywnych opinii Komisji wymienionych w pkt 2 w przypadku, gdy przedmiotem zamiany s¹ dzia³ki nie bêd¹ce samodzielnymi
dzia³kami budowlanymi, je¿eli dokonanie tej zmiany jest
niezbêdne na cele okrelone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoci.
6. Wydzier¿awianie lub wynajêcie nieruchomoci na okres
d³u¿szy ni¿ 10 lat winno byæ poprzedzone pozytywn¹
opini¹ Komisji wymienionych w pkt 2.
7. Co najmniej raz w roku Burmistrz Miasta winien przedk³adaæ Radzie Miejskiej informacjê o iloci nabytych
i sprzedanych nieruchomoci.
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UCHWA£A Nr LXVII/56/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci dz. nr ew. 150 w
Kosakowie.
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, zm.: z
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124), 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 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dz. nr ew. 150 w Kosakowie obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,87 ha, którego granice wyznaczaj¹:
 od strony wschodniej  granica w³asnoci,
 od strony pó³nocnej  linia rozgraniczaj¹ca ul. Fio³kowej,
 od strony po³udniowej  linia rozgraniczaj¹ca ul. Narcyzowej,
 od strony zachodniej  granica w³asnoci.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonymi symbolem dwucyfrowym od 01 do 04 oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
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 zasa-
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dy zagospodarowania pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ literami i cyframi. Na potrzeby niniejszego
planu ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Tereny mieszkaniowe:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
TERENY Komunikacji i transportu:
KD  ulice dojazdowe.
§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 i balkonów, 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: *.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. NUMER TERENU 01, 02 2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU.
3.1.Strefa funkcyjna: MN
ZABUDOWA MIESZKANIOWA, JEDNORODZINNA,
WOLNOSTOJ¥CA
Dopuszcza siê us³ugi cile zwi¹zane z mieszkaniem
tj. us³ugi lekarskie, kancelarie prawnicze, fryzjer itp.
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY.
4.1.intensywnoæ zabudowy*- do 0,60
4.2.dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy*
 do 9,5 m
4.3.linie zabudowy*  obowi¹zuj¹ce w odleg³oci 4,5
m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy dojazdowej, nieprzekraczalna  6,0 m od ul. Fio³kowej i Narcyzowej
4.4.rodzaj dachu  stromy. Nachylenie po³aci dachu 
do 45 °.Kalenica dachu równoleg³a do ul. dojazdowej
4.5.ogrodzenie  a¿urowe do wysokoci 1,5 m
4.6.inne  poziom posadowienia parteru  do 1,0 m
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5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
5.1.procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
50% dzia³ki
5.2.procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%
5.3.podzia³ na dzia³ki  ustala siê zasady podzia³u jak
na rysunku planu
5.4.wymagania parkingowe:
 min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 w przypadku us³ug  min. 3 miejsca postojowe
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
5.5.inne  gara¿e wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Gara¿e wolnostoj¹ce pod warunkiem
zintegrowania z gara¿em s¹siada.
 przedogródki nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹
ozdobn¹
 zakaz zabudowy gospodarczej
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥.
6.1.Ulice  dojazd od ul. 04 KD. Decyzje o pozwoleniu
na budowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu ulic
dojazdowych. Na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Narcyzowej i Fio³kowej.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do kolektora kanalizacji sanitarnej  czasowo do zbiorników bezodp³ywowych.
6.4.Odprowadzenie wód deszczowych  na tereny zieleni w obrêbie w³asnej dzia³ki, docelowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z istniej¹cej sieci gazowej w ul. Fio³kowej.
6.6.Zapatrzenie w ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³ ciep³a.
6.7.Elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej.
6.8.Telekomunikacja  do istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej.
6.9.Usuwanie odpadów  wywóz na zorganizowane
wysypisko odpadów.
6.10.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA.
7.1.W przypadku wykonywania wykopów w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m od pnia drzewa stosowaæ
zabiegi minimalizuj¹ce kolizje z systemem korzeniowym drzew (np. wykopy rêczne, os³anianie korzeni).
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE.
8.1.W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y
zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO.
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY.
Nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 03
2. POWIERZCHNIA 0.05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD  ULICA DOJAZDOWA ul. Fio³kowa
4. PARAMETRY ULIC.
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m
 szerokoæ jezdni  6,0 m
 szerokoæ chodnika  2 x 2,0 m
5. PARKINGI.
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE.
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA.
 istniej¹ce drzewo postulowane do pozostawienia
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO.
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY.
 nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 04
2. POWIERZCHNIA 0.18 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM.
KD  ULICA DOJAZDOWA
4. PARAMETRY ULIC.
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m
 szerokoæ jezdni  6,0 m
 szerokoæ chodnika  2 x 2,0 m
5. PARKINGI.
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE.
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA.
 realizacja ulicy wymaga usuniêcia lub przesadzenia
dwóch drzew.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO.
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
 nie ustala siê
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr
ew. 150 w Kosakowie, 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,
 obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane.

§5
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w razie zbycia nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kosakowo zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Nr III/26/94 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Nr 21 z 1994 r. poz. 104) w granicach ustalonych
niniejszym planem.
§8
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
M. Busz

142
UCHWA£A Nr IV/27/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na terenie gminy Nowa
Wie Lêborska na rok 2003
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z. pón.
zm.) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2003 r. stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym
z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

Poz. 142
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UCHWA£A Nr XLIX/95/02
Rady Gminy Puck
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puck dla czêci obszaru
obrêbu geodezyjnego Starzyñski Dwór  Radoszewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 w zwi¹zku z art. 7  12,
art. 19  25, art. 27  29, art. 36 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z dnia 25 lutego 1999 r.) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997
r. Nr 9, poz. 43, Dz. U. Nr 106, poz. 679, Dz. U. Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Puck uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puck zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Puck Nr XVIII/14/93 z dnia
29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 19,
poz. 110 z 1993 r.).
§2
Granice obszaru objêtego ustaleniami planu, obejmuj¹cego dzia³ki nr 458/1, 67, 66, 65, 64, 63, 57/1, 57/2 i 40/
1 w obrêbie Starzyñski Dwór  Radoszewo w gminie Puck,
przedstawia rysunek planu w skali 1: 2000.
§3
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny elektrowni wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolem EWi,
2) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R,
3) teren leny oznaczony na rysunku planu symbolem RL,
4) teren wód otwartych oznaczony na rysunku planu
symbolem W,
5) zasady obs³ugi i trasy komunikacyjne, oznaczone na
rysunku planu symbolem K,
6) zasady obs³ugi i tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
EEgpz.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach okrela siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.
3. Tereny, o których mowa w ust. 2 mog¹ byæ w ca³oci
wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem
podstawowym lub czêciowo na cele przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego; przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali

1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny stref technicznych,
c) granice obszarów podlegaj¹cych ochronie.
§5
Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) zabudowie  nale¿y przez to rozumieæ obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na
budowê,
2) zakazie zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ, zakaz
lokalizacji nowej zabudowy oraz w stosunku do zabudowy istniej¹cej  zakaz wykonywania robót budowlanych, wymagaj¹cych pozwolenia na budowê,
3) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹%
udzia³em sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów budowlanych sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego terenu w ca³kowitej powierzchni
terenu,
4) budowli  nale¿y przez to rozumieæ ka¿dy obiekt
budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem
ma³ej architektury,
5) instalacjach energetycznych  nale¿y przez to rozumieæ infrastrukturê techniczn¹ stosowan¹ w procesach energetycznych obejmuj¹c¹ urz¹dzenia wraz z
uk³adami po³¹czeñ miêdzy nimi,
6) elektrowni wiatrowej  nale¿y przez to rozumieæ, stanowi¹cy budowlê wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami i infrastruktur¹ techniczn¹, zespó³ pr¹dotwórczy
przetwarzaj¹cy energiê mechaniczn¹ wiatru na energiê elektryczn¹,
7) parku wiatrowym  nale¿y przez to rozumieæ nale¿¹c¹ do jednego podmiotu gospodarczego wspó³pracuj¹c¹ z sob¹ grupê elektrowni wiatrowych, stanowi¹c¹ wraz z niezbêdnymi instalacjami energetycznymi jednorodny zespó³ przestrzenno  u¿ytkowy,
8) sieci energetycznej  nale¿y przez to rozumieæ nale¿¹ce do przedsiêbiorstw energetycznych po³¹czone
i wspó³pracuj¹ce ze sob¹ instalacje energetyczne,
s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem.
§6
1. Wyznacza siê w planie tereny budowlane, przeznaczone pod lokalizacjê zabudowy i infrastruktury technicznej zwi¹zanej z funkcjonowaniem parku wiatrowego.
2. Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze, o których
mowa w ust. 1, grunty rolne pochodzenia mineralnego o ³¹cznej powierzchni 0,7295 ha.
3. Grunty, o których mowa w ust. 2, obejmuj¹ u¿ytki rolne klas III o powierzchni 0,2205 ha, klas IV o powierzchni
0,454 ha, oraz u¿ytki rolne klasy VI o powierzchni 0,055
ha.
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§7

1. Wyznacza siê w planie granice terenów rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) jako przeznaczenie podstawowe terenu przyjmuje siê
u¿ytkowanie rolnicze,
2) dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania,
3) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4) w granicach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem R.1 i R.2, obowi¹zuje zakaz lokalizacji
budynków mieszkalnych, w tym równie¿ w formie
zabudowy zagrodowej zwi¹zanej z produkcj¹ rolnicz¹.
§8
1. Wyznacza siê w planie granice terenu lenego, oznaczonego na rysunku planu symbolem RL.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu wymienionego w ust. 1 przyjmuje siê u¿ytkowanie lene.
§9
1. Wyznacza siê w planie granice terenu wód otwartych,
oznaczonego na rysunku planu symbolem W.
2. W granicach terenu, wymienionego w ust. 1, obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego oczka wodnego, jako
naturalnego ródpolnego zbiornika wodnego.
§ 10
1. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji, zapewnienia warunków bezpieczeñstwa oraz ochrony rodowiska wyznacza siê strefy techniczne wokó³ projektowanych elektrowni wiatrowych.
2. Linie rozgraniczaj¹ce teren strefy technicznej ustala siê
w odleg³oci 55 m od osi wie¿y poszczególnej elektrowni wiatrowej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania:
1) jako przeznaczenie podstawowe ustala siê rolnicze
wykorzystanie gruntów,
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym równie¿ zabudowy zwi¹zanej z produkcj¹ rolnicz¹.
§ 11
1. Wyznacza siê w planie strefê ochrony archeologiczno
 konserwatorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem OW-1, obejmuj¹c¹ teren lokalizacji wielokulturowych osad pradziejowych, zarejestrowany w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr
kultury.
W przypadku planowanych dzia³añ inwestycyjnych 
prac ziemnych na obszarze wyznaczonej strefy ustala
siê obowi¹zek:
1) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologa,
2) wykonania z prowadzonych nadzorów dokumentacji archeologiczno -konserwatorskiej.
2. Wyznacza siê w planie strefê ochrony archeologiczno
 konserwatorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem OW-2, obejmuj¹c¹ teren p³askiego cmentarzyska grobów skrzynkowych z wczesnej epoki ¿elaza,
zarejestrowany w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
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W przypadku planowanych dzia³añ inwestycyjnych 
prac ziemnych na obszarze wyznaczonej strefy ustala
siê obowi¹zek:
1) przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych ratowniczych
prac wykopaliskowych,
2) wykonania z prowadzonych badañ dokumentacji
archeologiczno-konserwatorskiej.
3. Zakres prac, o których mowa w ust. 1 i 2 winien byæ
prowadzony w zakresie ka¿dorazowo okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dla terenów elektrowni wiatrowych
§ 12
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EWi ustala siê lokalizacjê elektrowni wiatrowych.
2. Elektrownie wiatrowe, o których mowa w ust. 1, stanowi¹ jeden park wiatrowy.
3. Dla parku wiatrowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) obowi¹zuje jednakowy typ elektrowni wiatrowych,
2) obowi¹zuje jednolita kolorystyka elektrowni wiatrowych,
3) projekt zagospodarowania terenu pod lokalizacjê
elektrowni wiatrowych musi obejmowaæ ca³y park
wiatrowy.
4. Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod elektrowniê
wiatrow¹:
1) funkcja obiektu: zespó³ pr¹dotwórczy przetwarzaj¹cy energiê mechaniczn¹ wiatru na energiê elektryczn¹,
2) forma obiektu: budowla wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami i infrastruktur¹ techniczn¹,
3) konstrukcja obiektu: konstrukcja wie¿owa z turbinami wiatrowymi,
4) dopuszczalne parametry techniczno  u¿ytkowe:
 maksymalna moc znamionowa turbiny: 2,5 MW,
 maksymalna moc akustyczna ród³a dwiêku:
103,1 dB dla prêdkoci wiatru 10 m/s, 102,8 dB
dla prêdkoci wiatru 8 m/s,
 konstrukcja wie¿y: stalowa rurowa pe³nocienna,
 maksymalna wysokoæ wie¿y: 80 m,
 maksymalna rednica konstrukcji wie¿y: 6 m,
 maksymalna rednica skrzyde³ wirnika: 80 m,
5) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 20%,
6) niedopuszczalne jest wykorzystywanie konstrukcji
wie¿y jako nonika reklamowego,
7) obowi¹zuje wykonanie instalacji odgromowej.
6. Kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna sprzyjaæ
ograniczeniu zasiêgu ich oddzia³ywania na krajobraz
oraz zmniejszaæ ryzyko kolizji z przelatuj¹cymi ptakami. Powinna ona stanowiæ element projektu budowlanego i obejmowaæ:
 kolor jasnoszary lub bia³y jako kolor podstawowy
elektrowni wiatrowej,
 kolory podstawy wie¿y (do 1/3 wysokoci) nawi¹zuj¹ce do kolorystyki na linii widnokrêgu  o ró¿nej
intensywnoci, rozjaniane ku górze,
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 jaskrawe zakoñczenia ³opat wirnika, zwiêkszaj¹ce ich
widocznoæ dla ptaków, np.: ¿ó³toczerwone, ¿ó³toczarne itp.
Rozdzia³ 4
Zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury komunikacyjnej
§ 13
1. Powi¹zanie komunikacyjne obszaru objêtego planem
z uk³adem zewnêtrznym w oparciu o istniej¹ce drogi
gminne dojazdowe.
2. Dla wyznaczonych w planie i oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDw.1, KDw.2, KDw.3, dróg wewnêtrznych dojazdowych D1/1 ustala siê:
 minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 10 m.
Rozdzia³ 5
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§ 14
1. Na terenach, objêtych ustaleniami planu, dopuszcza
siê mo¿liwoæ realizacji infrastruktury technicznej, niezbêdnej dla funkcjonowania terenów wyznaczonych na
obszarze objêtym granicami planu, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 2 pkt 3), na warunkach ustalonych przez
gestorów sieci zewnêtrznych.
2. Przy³¹czenie parku wiatrowego do sieci elektroenergetycznej na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹, zgodnie z ustaleniami ust. 1.
3. Wyznacza siê w planie teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, zwi¹zany z funkcjonowaniem parku wiatrowego, oznaczony na rysunku planu symbolem EEgpz:
1) przeznaczenie terenu  g³ówny punkt zasilania GPZ,
2) w granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych i urz¹dzeñ zgodnych z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 1).

Rozdzia³ 6
Ustalenie stawki procentowej do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 15
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w
momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
Rozdzia³ 7
Postanowienia koñcowe
§ 16
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pucku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 17
We fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Puck zatwierdzonego uchwa³¹ Rady
Gminy Puck Nr XVIII/14/93 z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz. 110 z 1993 r.).
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z wyj¹tkiem § 16 pkt 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
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