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2473
UCHWA£A Nr IV/27/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Przywidz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przywidz, uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XVI/102/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 lutego 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) u¿yte w ró¿nych przypadkach w § 12 w ust. 2, w § 16
ust. 2 pkt d, pkt j,, w § 18 ust. 3 pkt a, ust. 5 i ust. 6, w §
22 ust. 2, w § 27 ust. 3 pkt b i ust. 4, w § 28 ust. 1, w §
33 ust. 1, w § 41 ust. 1 i ust. 3, w § 44 ust. 1, w § 47 ust.
2, w § 50 ust. 1 pkt d i e, w § 75 ust. 1 i ust. 2, w § 76
ust. 1 pkt c, w § 78 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, pkt d, w § 80
ust. 2, w § 81 ust. 2 wyrazy Zarz¹d zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami Wójt,

2) w § 2 skrela siê zdanie Zarz¹d  Zarz¹d Gminy Przywidz,
 Przewodnicz¹cy Zarz¹du  Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy Przywidz,
3) w § 15 liczbê 18 zastêpuje siê liczb¹ 15.
4) w § 16 ust. 2:
a) pkt b wyrazy wybór i odwo³anie Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami ustalanie wynagrodzenia Wójta,
b) pkt c wyrazy Przewodnicz¹cego Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem Wójta,
c) pkt e  skrela siê.
5) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: uchwa³a Rady w
sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia
referendum w sprawie odwo³ania Wójta,
6) w § 21 skrela siê ust. 2,
7) w § 27 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: Sprawozdanie Wójta z podjêtych uchwa³ i dzia³alnoci w okresie
miêdzysesyjnym.,
8) w § 41 ust. 2 skrela siê wyrazy: oraz radnych bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du,
9) w § 49 skrela siê ust. 5 i ust. 7,
10) w § 51 w ust. 2 skrela siê wyrazy oraz cz³onkowie
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Zarz¹du,
11) Rozdzia³ XI  otrzymuje brzmienie: Rozdzia³ XI  Wójt
Gminy.
§ 57
1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wójt w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê.
3. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 58
1. Z Wójtem nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie
wyboru.
2. Wysokoæ wynagrodzenia Wójta uchwala Rada.
§ 59
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ podjêtych
przez Radê.
3) gospodarowaniem mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
1. W realizacji zadañ w³asnych Gminy, Wójt podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 60
1. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
2. W przypadkach wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej Wójt dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.
§ 61
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
§ 62
1. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
2. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu zastêpcy Wójta lub sekretarzowi gminy.
3. Kierownik Urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 63
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê lub innych
pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych o których mowa w ust. 1, w imieniu Wójta.
§ 64
1. W przypadku niecierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Wójt, w formie zarz¹dzenia, które
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podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
2. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
s¹siednich gmin i starocie powiatu, nastêpnego dnia
po ich ustanowieniu.
12) w § 69 wyrazy Przewodnicz¹cy Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem Wójta.
13) w § 71 w ust. 2 skrela siê wyrazy Zarz¹d i.
14) skrela siê § 72
15) § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jednostkami organizacyjnymi Gminy s¹:
1) Urz¹d Gminy,
2) Gminny orodek Pomocy Spo³ecznej,
3) Gminny Orodek Kultury,
4) Gminna Biblioteka Publiczna,
5) Gimnazjum w Przywidzu,
6) Zespó³ Przedszkolno  Szkolny w Przywidzu,
7) Szko³a Podstawowa w Trzepowie,
8) Szko³a Podstawowa w Pomlewie,
9) Szko³a Podstawowa w Nowej Wsi,
10) Szko³a Podstawowa w Marszewie,
11) Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.
16) w § 73 ust. 4 wyrazy uchwalane przez Zarz¹d zastêpuje siê wyrazami zatwierdzane s¹ przez Wójta,
17) w § 80 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Owiadczenie
woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem
sk³ada jednoosobowa Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca Wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta
osob¹,
18) z tytu³u Rozdzia³u XVI skrela siê wyraz Zarz¹du,
19) w § 83 w ust. 1 skrela siê zdanie 4 i w zdaniu 5 wyrazy i Zarz¹du,
20) w § 88 skrela siê w ust. 1 wyrazy: z zastrze¿eniem, ¿e pierwsze wynagrodzenie dla nowo wybranego Wójta uchwala Rada,
21) skrela siê § 89,
22) § 90:
a) w ust. 1 skrela siê wyrazy i Zarz¹dzie.
b) skrela siê ust. 2.
c) w ust. 3 skrela siê wyrazy jak radnym.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Podgórska

2474
UCHWA£A Nr IV/30/2003
Rady Gminy Pzywidz
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e pkt 10 oraz
art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póñ. zm.) oraz art. 48, 49, 109, 110, 113, 116, 122, 124,
128 ust. 1 do 3 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z póñ. zm.) oraz uchwa³y Rady Gminy Przywidz Nr XVIII/
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119/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r w sprawie procedury
uchwalania bud¿etu Rada Gminy Przywidz uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w kwocie 7.459.531 z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ i dzia³ów klasyfikacji zawiera za³¹cznik nr 1* do
uchwa³y.
§2
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w kwocie 7.849.023 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do uchwa³y
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce
7.287.923 z³
w tym:
 p³ace i pochodne
4.201.886 z³
 dotacje
122.000 z³
2) wydatki inwestycyjne
561.100 z³
szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* do
uchwa³y.
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
kwocie 50.000 z³.
§3
Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych na 2003 rok
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do uchwa³y.

Sp³ata po¿yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na budowê kanalizacji
w Przywidzu w kwocie 139.508 z³ zgodnie z za³. Nr 6* do
uchwa³y.
Prognoza d³ugu publicznego gminy Przywidz w okresie sp³aty w latach 2003  2004 stanowi za³¹cznik nr 7*
do uchwa³y.
§7
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do uchwa³y.
§8
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci 39.000 z³.
§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³u,
2) zaci¹gania w po¿yczek i kredytów krótkoterminowych
na bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do
wysokoci 100.000 z³,
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
100.000 z³ a w przypadku robót remontowych i inwestycyjnych do kwoty 300.000 z³.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Podgórska

§4
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami wykonywanych przez gminê
w tym:
 dochody  419.240 z³,
 wydatki  409.740 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y.
§5
Ustala siê plan przychody i wydatki funduszy celowych:
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej:
 przychody w kwocie  49.136 z³,
 wydatki w kwocie  38.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do uchwa³y.
§6
1. Ustala siê przychody bud¿etu gminy w wysokoci
529.000 z³.
z tego:
ród³em pokrycia deficytu w bud¿ecie gminy jest po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 235.000 z³ i nadwy¿ka bud¿etu z 2002 r. w wysokoci 294.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y.
2. Ustala siê rozchody bud¿etu gminy w kwocie 139.508 z³.
w tym:

* Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê.

2475
UCHWA£A Nr IV/31/03
Rady Gminy Przywidz
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Przywidz na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pón. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r.
Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr73, poz. 431, z 1991 r.
Nr 73, poz. 321i Nr 94, poz. 419, z1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 12,poz. 136 i Nr 120, poz 1268, z 2001 r. Nr 60,
poz. 610, Nr 131, poz. 1478 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1373) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do realizacji Gminny Program Profilaktyki I Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gmi* Za³¹czników nr 6-8 nie publikuje siê.
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ny Przywidz na rok 2003, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a NrNr XXIX/218/2002 Rady Gminy
Przywidz z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przywidz na rok 2002.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Podgórska
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/31/03
Rady Gminy Przywidz
z dnia 24 marca 2003 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003
W GMINIE PRZYWIDZ
WSTÊP
Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. z pón. zm. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi w art. 4 okrela,¿e do zadañ w³asnych gmin nale¿y

prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych, w szczególnoci zadania te obejmuj¹:
1) zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w
rodzinie
3) prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej,w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y,
4) wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zaniu problemów
alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 13.1 i 15 ustawy oraz
wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.
Ustêp 2 art. 4 stanowi, i¿ realizacja tych zadañ prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radê gminy.
Gminny Program jest podstawowym dokumentem
okrelaj¹cym zakres i formê realizacji w/w zadañ. Ma na
celu:  tworzenie spójnego systemu dzia³añ profilaktycznych i naprawczych zmierzaj¹cych do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych,  zmniejszanie rozmiarów tych problemów alkoholowych, które
aktualnie wystêpuj¹  zwiêkszenie zasobów niezbêdnych
do radzenia sobie z ju¿ istniej¹cymi problemami.

Lp

Zadania i formy realizacji

I

Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób
uzale¿nionych od alkoholu:
1) umo¿liwienie dojazdu osobie uzale¿nionej i wspó³uzale¿nionej na
terapiê zorganizowan¹ na oddziale Dziennym WOTUoAiW w Gdañsku,
2) prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
3) wspieranie ruchów samopomocowych, organizowanie ró¿nego rodzaju
spotkañ dla rodzin z problemem alkoholowym.
Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy
psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w
rodzinie:
1) szkolenie osób w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie:
— udzia³ w szkoleniach, konferencjach i seminariach,
2) prowadzenie i utrzymywanie wietlic rodowiskowych maj¹cych na celu
do¿ywianie dzieci, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w zagospodarowaniu
czasu wolnego poprzez prowadzeni zajêæ zawieraj¹cych elementy
socjoterapi i propagowanie zdrowego trybu ¿ycia (bez na³ogów):
— wynagrodzenie dla osób prowadz¹cych zajêcia (7 osób),
— op³acenie sk³adki ZUS,
— do¿ywianie,
3) udzielanie pomocy psychospo³ecznej, prawnej i finansowej osobom
i rodzinom, w których wystêpuje problem alkoholowy:
— prowadzenie spraw osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych,
— prowadzenie pomocy w formie stypendialnej dla m³odzie¿y
doje¿d¿aj¹cej do szkó³ rednich z rodzin w których wystêpuje problem
alkoholowy,

II

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Przeznaczona
kwota

612,00 z³

1000,00 z³

12.300,00 z³
900,00 z³
5.500,00 z³

3.388,00 z³
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4) ochrona przed przemoc¹ w rodzinie: propagowanie idei Niebieskiej
Linii, udzielanie informacji o placówkach terapeutycznych i grupach
samopomocowych, pomoc finansowa i prawna.
III Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w
szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y:
1. Dzia³ania profilaktyczno-edukacyjne:
 realizowanie w szko³ach i podczas zajêæ w wietlicach rodowiskowych
programów:  Spójrz inaczej autorskich lub innych,
 przeprowadzenie badañ diagnostycznych na temat problemów
alkoholowych w szko³ach (od kl.IV),
2) przeprowadzenie konkursów, imprez nt.uzale¿nieñ w szko³ach i innych
placówkach dzia³aj¹cych na terenie gmin,
3) zakup publikacji, literatury,broszur o tematyce uzale¿nieñ, uczestnictwo
w ogólnopolskiej kampanii  Zachowaj Trzewy Umys³, Kontrakt Bus,
Spotkania itp.,
4) kontynuacja zaadaptowania pomieszczeñ -przeprowadzenie remontu
i wyposa¿enie Remizy OSP w Nowej Wsi Przywidzkiej i w Przywidzu na
dzia³alnoæ profilaktyczn¹ i edukacyjn¹,
5) uczestnictwo cz³onków komisji i nauczycieli wietlic w szkoleniach,
seminariach organizowanych przez Urz¹d Marsza³kowski lub inne
organizacje, uczelnie i orodki szkoleniowe,
6) zorganizowanie spotkania szkoleniowego dla w³acicieli sklepów
i placówek gastronomicznych posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿,
podawanie i spo¿ywanie na miejscu alkoholu (przestrzeganie art. 15 i 13
ustawy, cofanie i wydawanie zezwoleñ, akcja Wakacje bez uzale¿nieñ),
7) systematyczna kontrola placówek, które handluj¹ napojami
alkoholowymi.
IV Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych,
s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych:
1) wspó³praca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie
profilaktyki (organizacja wspólnych imprez, konkursów, festynów itp.),
2) udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej w przeprowadzaniu
obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci i dla ca³ych rodzin,
organizowanie imprez o tematyce przeciwalkoholowej, przeciwko
przemocy, narkomanii, Dzieñ Dziecka, Miko³ajki, Zaj¹czek, Spe³niamy
marzenia naszych dzieci itp.,
3) wspomaganie podmiotów i instytucji zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem
patologiom spo³ecznym:
 pomoc finansowa Policji,
4) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji
programu:
 wynagrodzenie za udzia³ w pracach komisji, które ustala siê
w wysokoci 10% najni¿szego wynagrodzenia (rozp. RMPiPS z dnia
29 stycznia 1998 r. Dz. U. Nr 16 poz. 74 z pón. zm.),
 zakup materia³ów: biurowych, do zajêæ wietlicowych, gry, farby itp.
oraz sprzêt RTV i sportowy, sprzêt gospodarstwa domowego itp.,
 op³aty skredytowane (poczta, telefon itp.).
V Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów
okrelonych w art. 13 i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w
charakterze oskar¿yciela publicznego:
1) finansowanie dzia³añ interwencyjnych (delegacje, ekspertyzy),
2) delegacje s³u¿bowe w zwi¹zku z wyst¹pieniem przed s¹dem.
Ogó³em:

500,00 z³
1000,00 z³
6.500,00 z³
2.100,00 z³

1000,00 z³

6190,00 z³
1000,00 z³
3.360,00 z³

3.600,00 z³
500,00 z³

100,00 z³
50,00 z³
50.000 z³

 6559 

Poz. 2476

2476
UCHWA£A Nr VII/44/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przywidz miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113,poz. 984) oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z1993 r.
Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12,poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 131, poz. 1478
i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167,
poz. 1373) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa):
I.Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹
byæ usytuowane:
1. Na terenie:
a) boiska sportowego,
b) remizy OSP
c) budynku, w którym znajduje siê Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,
d) placów zabaw
2. W pobli¿u:
a) budynków kultu religijnego,
b) szkó³ i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
c) placów zabaw,
d) boisk sportowych,
e) k¹pielisk strze¿onych,
f) cmentarzy.
§2
Poprzez pojêcie w pobli¿unale¿y rozumieæ: odleg³oæ
nie mniejsz¹ ni¿ 25 m mierzon¹ od wejcia do lokalu,
w którym znajduje siê punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego do najbli¿ej
po³o¿onego wejcia do obiektu. wymienionego w § 1
ust. 2.
§3
1. Dopuszcza siê odstêpstwo od ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale, w przypadku wydania jednorazowego zezwolenia na sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie
napojów alkoholowych.
2. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e siê odbywaæ na imprezach na otwartym
powietrzu tylko za zezwoleniem okrelonym w § 3 ust. 1
niniejszej uchwa³y i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.(Uchwa³a Nr VII/45/2003 Rady Gminy Przywidz
z dnia 26 czerwca 2003 r.)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Decyzje o zastosowaniu odstêpstwa okrelonego w
pkt 1 podejmuje Wójt Gminy po zasiêgniêciu opini Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przed wydaniem jednorazowego zezwolenia.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XVI/107/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie zakazów i ograniczeñ sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przywidz.
§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
ogloszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
K. Podgórska

2477
UCHWA£A Nr VII/45/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie okrelenia miejsc na terenie Gminy Przywidz,
gdzie mog¹ odbywaæ siê imprezy na otwartym powietrzu podczas, których mo¿e byæ sprzeda¿, podawanie
i spo¿ywanie napojów powy¿ej 4,5% alkoholu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113,poz. 984) oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z1993 r.
Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12,poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 131, poz. 1478
i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167,
poz. 1373) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce miejsca na terenie Gminy Przywidz, gdzie mog¹ odbywaæ siê imprezy na otwartym powietrzu podczas, których mo¿e siê odbywaæ sprzeda¿,
podawanie i spo¿ywanie napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (wymagane jest uzyskanie jednorazowego zezwolenia):
1) na placu w orodku wypoczynkowym Camping
w Przywidzu (nr dzia³ki 200/3),
2) na placu w orodku wypoczynkowym Powile
w Przywidzu (nr dzia³ki 235/10),
3) na placu w orodku wypoczynkowym Omega
w Przywidzu (nr dzia³ki 235/6),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4) na placu przy jeziorze przywidzkim  ul. Jeziorna
(nr dzia³ki 214/5),
5) na placu przy ul. Jesionowej (nr dzia³ki 162/27),
6) na placu przy GOK-u i OSP w Przywidzu (nr dzia³ki 204/2
i 203/2),
7) na boisku gminnym w Przywidzu (nr dzia³ki 152/5),
8) na wiejskich boiskach:
w Klonowie Dolnym (nr dzia³ki 49/5),
w Kierzkowie (nr dzia³ki 65/1),
w Suchej Hucie (nr dzia³ki 89/6),
w Borowinie (nr dzia³ki 72/3),
w Piekle Górnym (nr dzia³ki 101/6),
w Starej Hucie (nr dzia³ki 37),
w Pomlewie (nr dzia³ki 121/1),
w Nowej Wsi (nr dzia³ki78/3),
w Marszewie (nr dzia³ki 163).

 uchwa³a Nr XXI/23/01 r.ady Gminy w Bobowie z dnia
13 listopada 2001 r.w sprawie wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy Bobowo.

§2

STATUT GMINY BOBOWO

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
ogloszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
K. Podgórska

2478
UCHWA£A Nr VI/41/03
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Bobowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Bobowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc:
 uchwa³a Nr XX/34/96 Rady Gminy w Bobowie z dnia
14 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowo opublikowana na podstawie Obwieszczenia Przewodnicz¹cego Rady Gminy Bobowo z dnia
1 kwietnia 1997 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Bobowo po uwzglêdnieniu zmian
uchwa³y Nr XXIII/9/97 r.ady Gminy w Bobowie z dnia
20 marca 1997 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Bobowo (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 58 poz. 190),
 uchwa³a Nr II/9/98 Rady Gminy w Bobowie z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Bobowo (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 81 poz. 417),
 uchwa³a Nr VII/23/99 Rady Gminy w Bobowie z dnia
29 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Bobowo (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 110, poz. 1019),

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/41/03
Rady Gminy Bobowo
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Bobowo,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Bobowo, komisji Rady,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Bobowo,
5) tryb pracy Wójta,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta oraz korzystania z nich,
7) status pracowników samorz¹dowych.
§2
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
 Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Bobowo,
 Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Bobowo,
 komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisjê Rady Gminy Bobowo,
 Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Bobowo,
 Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Bobowo,
 Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Bobowo.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Bobowo jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w wyborach powszechnych, w referendum oraz poprzez swe
organy, do których nale¿¹: Rada Gminy i Wójt Gminy.
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§4

1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Starogardzkim w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 5167 h.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie tworzy siê jednostki pomocnicze-so³ectwa.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne, które dzia³aj¹ w oparciu o statuty uchwalone przez Radê Gminy.
2. Wójt prowadzi rejestr gminny jednostek organizacyjnych.
§6
Herbem Gminy jest tarcza, której t³o z lewej strony ma
kolor niebieski, a z prawej strony kolor zielony. Na czêci
lewej znajduje siê wizerunek w. Wojciecha. Na prawej
po³owie w górnej czêci znajduje siê stylizowana du¿a
litera B, a w czêci dolnej dwa k³osy zbo¿a koloru z³otego.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Bobowo.
Rozdzia³ III
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§8
1. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej, rozstrzyganie
w sprawach o których mowa w ust. 1 nale¿y do gminy.
§9
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do
zadañ w³asnych gminy.
W szczególnoci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ i gaz
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewieñ,
cmentarzy gminnych,
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
promocji gminy,
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Rozdzia³ IV
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 10

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
3. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
4. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
5. Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
6. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien 
w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§ 11
Uchwa³y, o jakich mowa w § 10 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci: obszar, granice, siedzibê, w³adz,
nazwê jednostki pomocniczej.
§ 12
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
§ 13
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
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Rozdzia³ V
Organizacja wewnêtrzna Rady Gminy
§ 15
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad rady wynosi 15 radnych.
§ 16
1. Do w³aciwoci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady gminy nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, oraz sekretarza gminy  na wniosek wójta,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady Gminy.
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez
wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ corocznie przez radê gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania, w sprawie

przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
oraz z zakresu w³aciwoci powiatu i województwa
na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia
pomników,
14) podejmowanie uchwa³,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji rady gminy,
3. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 17
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje on jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 18
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje sta³e,
5) Dorane komisje powo³ane do okrelonych zadañ.
§ 19
Rada powo³uje:
1. Komisje sta³e:
1) Komisja rewizyjna  3 radnych,
2) Komisja rozwoju gospodarczego, bud¿etu, rolnictwa, ochrony rodowiska, samorz¹du i spraw obywatelskich  6 radnych,
3) Komisja owiaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki
spo³ecznej  5 radnych,
2. Zakres zadañ oraz sk³ad osobowy zostanie okrelony
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
1. Komisje dorane powo³ywane odrêbn¹ uchwa³¹ okrelaj¹c¹ ich nazwy, zakres zadañ oraz sk³ad osobowy.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad
3) dokonanie otwarcia sesji,
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4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji
4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.
§ 21
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku niemo¿noci
pe³nienia funkcji Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 22
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przez up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 23
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
zadañ okrelonych w § 21 Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 24
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 25
W przypadku niemo¿noci sprawowania funkcji przez
Przewodnicz¹cego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 27
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ VI
Tryby pracy Rady Gminy
1. Sesje Rady Gminy
§ 28
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 29
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 30
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 31
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 32
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 33
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2478

 6564 

Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

4) interpelacje i zapytania,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.

§ 35

§ 42

§ 34

1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 36
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 29 ust. 4
§ 37
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu, jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 38
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
§ 39
7. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram... sesjê Rady
Gminy.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 37 ust. 2.
§ 40
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 41
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
10) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Wójta o pracy w okresie miêdzy sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,

1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Wójta,
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze,
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania,
4. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane ustnie albo w formie
pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady;
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana ustnie, albo
w formie pisemnej w ci¹gu 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê, je¿eli sprawa wymaga wyjanienia albo zbadania stanu
faktycznego lub dokumentów.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹ radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego
Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi,
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 43
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym,
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni § 42 ust. 5,6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Rademu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do porz¹dku.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przy-
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wo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 46
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³ do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
§ 48
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 49
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
§ 50
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam... sesjê Rady Gminy.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 51
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 52
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
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po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 53
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamie magnetofonowej
lub kasetê wideo, któr¹ przechowuje siê do czasu
podjêcia uchwa³y o której mowa w § 41 pkt 1.
3. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
§ 54
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 55
1. Do protokó³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Odpis protokó³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej wci¹gu
4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ,
z dokumentów tych wynikaj¹cych.
3. Uchwa³y Rady Gminy
§ 56
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 28 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 28 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
§ 57
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) Ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie przez
wnioskodawcê wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y. Projekty uchwa³
s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z prawem przez
radcê prawnego.
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4. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.
§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 60
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 61
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokóle sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 63
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protokó³u sesji.
§ 64
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi

wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 65
1. Jeli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 64 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 66
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.
§ 67
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
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3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + jeden wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wielkoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o jeden
wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

Dziennik Urzêdowy
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6. Radni
§ 75

1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.

5. Komisje Rady Gminy

§ 76

§ 68

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ raz w roku.

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
3. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
ich sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub
komisji.
4. Przewodnicz¹cych Komisji wybiera Rada a wiceprzewodnicz¹cych Komisje ze swego grona.
§ 69
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e dokonaæ w planie pracy Komisji stosownych zmian.
§ 70
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.

§ 77
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 78
1. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 79
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 71

§ 80

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji.

1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

§ 72
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73
Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci
komisji.
§ 74
1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W przypadku równej iloci g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego.

Rozdzia³ VII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
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§ 82
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej posiedzenia. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, zadania wykonuje jego Zastêpca.

2.

§ 83

3.

1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 84
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:legalnoci, gospodarnoci, rzetelnoci, celowoci oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.

4.
5.

przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ.
Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 89

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli

§ 85

§ 90

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.

1. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany, podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
2. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 1 oraz dowody osobiste.

§ 86
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 87
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê bez
uzyskania uprzedniej zgody rady.
§ 88
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia

§ 91
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 92
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzania kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
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obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 93
1. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2. O terminie kontroli przewodnicz¹cy komisji zawiadamia kierownika kontrolowanego podmiotu na 3 dni
przed jej terminem.
4. Protoko³y kontroli
§ 94
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 95
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 96
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5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 98
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada zatwierdza plan w ca³oci lub jego czêæ.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie, w terminie do koñca I kwarta³u ka¿dego roku, roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne pomioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z
tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, s¹ zwo³ywane
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, na pisemnym umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) Nie mniej ni¿ po³owa sk³adu Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

§ 97

§ 102

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 101

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 103
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i eks-
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pertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 104
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 105
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VIII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 106
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 107
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej piêciu radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 108
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 109
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej trzech.
§ 110
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 111
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 112
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 113
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta Gminy
§ 114
1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje
swego zastêpcê.
§ 115
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ rady gminy,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.
§ 116
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 117
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
§ 118
1. W przypadku bezporedniego niebezpieczeñstwa dla
¿ycia ludzi lub mienia Wójt mo¿e zarz¹dziæ ewakuacjê
z obszarów bezporednio zagro¿onych.
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2. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
Wójt dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.

2. Uchwa³ê bud¿etow¹ gminy wójt przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.

§ 119

§ 125

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu gminy
okrela regulamin organizacyjny nadany przez Wójta
w drodze zarz¹dzania.
3. Kierownikiem urzêdu jest Wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu zastêpcy wójta lub sekretarza
gminy.
5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.

1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu gminy odpowiada
Wójt.
2. Wójtowi przys³uguje wy³¹cznie prawo:
1) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie, w ustalonych w ustawie bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
2) dokonywanie wydatków bud¿etowych
3) zg³aszania propozycji zmian w uchwale bud¿etowej,
4) dysponowania rezerw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi gminy jest jawna.

§ 120

§ 126

1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy.
2. Komisje rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.

1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych gminy
sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta samodzielnie
albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy.

Rozdzia³ X
Gospodarka mieniem i finansami gminy
§ 121
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et gminy jest planem finansowym, obejmuj¹cym
dochody i wydatki gminy.
§ 122
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu gminy, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji
Wójta.
2. Wójt przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy, nie
póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia rady
gminy.
3. Bez zgody Wójta, Rada Gminy nie mo¿e wprowadziæ
w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
§ 123
Rada Gminy okrela tryb prac nad projektem uchwa³y
bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych gminy w toku
prac nad projektem bud¿etu,
2) wymagan¹ przez radê gminy szczegó³owoæ projektu z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które Wójt powinien przedstawiæ radzie gminy wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu gminy.
§ 124
1. Uchwa³a bud¿etowa gminy powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.

Rozdzia³ XI
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 127
1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
2. Dokumenty z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 128
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê na stanowisku pracy d.s. obs³ugi rady w Urzêdzie Gminy, a dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta
udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesów.
§ 129
1. Z dokumentów wymienionych § ust. 1 obywatele mog¹
sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, oraz kserokopie.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 130
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów oraz odbitek
kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 okrelana
bêdzie na podstawie obowi¹zuj¹cych op³at w dniu sporz¹dzenia.
§ 131
Uprawnienia okrelone w § 129 nie znajduj¹ zastosowania:
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1) w przypadku podjêcia przez Radê lub Komisjê uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, innych ni¿ okrelonych przepisami art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ XII
Pracownicy samorz¹dowi
§ 132
1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt.
2. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie powo³ania jest Skarbnik Gminy,
3. Pozostali pracownicy urzêdu gminy zatrudniani s¹ na
podstawie umowy o pracê.
4. Powo³anie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nastêpuje po uprzednim przeprowadzeniu
postêpowania konkursowego.
5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania, gdy do og³oszonego konkursu nie przyst¹pi ¿aden kandydat.

2479
UCHWA£A Nr VI/42/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania
bud¿etu gminy za rok 2002 i udzielenia Wójtowi Gminy
Luzino absolutorium za rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 13 grudnia
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984
i Nr 214, poz. 1806) oraz w zwi¹zku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy Luzino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Luzino za rok 2002 przyjmuje je
w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
§2
Po przyjêciu sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Luzino oraz bior¹c pod uwagê pozytywn¹ opiniê Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania bud¿etu gminy za rok 2002 i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium, jak równie¿ maj¹c na wzglêdzie pozytywne zaopiniowanie wykonania bud¿etu przez Regionalna Izbê
Obrachunkow¹ w Gdañsku, Rada Gminy Luzino udziela
absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytu³u.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Poz. 2478, 2479, 2480, 2481

2480
UCHWA£A Nr VI/43/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15
z 2003 r., poz. 148) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dokonuje siê przeniesienia kwot wydatków miêdzy
dzia³ami bud¿etu oraz wydatkami bie¿¹cymi i maj¹tkowymi, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwa³y
§2
1. Po zmianach bud¿et Gminy Luzino wynosi:
 w zakresie dochodów  18.298.641 z³,
 w zakresie wydatków  18.963.432 z³.
2. ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu s¹ przychody
w kwocie 979.666 z³ i rozchody w kwocie 314.875 z³.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2481
UCHWA£A Nr VI/44/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwa³y Nr XXXIX/
295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm.
z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 364), art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, zm. z 1998 r. Dz. U.
Nr 106 poz. 668, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1440, z 2002 r.
Dz. U. Nr 113 poz. 984) Rada Gminy Luzino uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y
Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia
2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibloteki Publicznej im.Leona Roppla w Luzinie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
* Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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1) w § 7 w ust. 1 i 2, w § 10 ust. 1 i 2, w § 11 w ust. 1, w
§ 16 w ust. 1, w § 17 w ust. 1, 3 i 4 u¿yte wyrazy Zarz¹d Gminy, Zarz¹du Gminy zastêpuje siê odpowiednio wyrazami Wójt Gminy, Wójta Gminy,
2) w § 10 ust. 3 i 4 u¿yte wyrazy Zarz¹d, Zarz¹dem
zastêpuje siê odpowiednio wyrazami Wójt, Wójtem,
3) zmienia siê § 11 ust. 3, który po zmianie otrzymuje
brzmienie: 3.Wójt ma prawo wydelegowaæ imiennie
pracowników Urzêdu Gminy do przeprowadzenia kontroli. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upowa¿nienia okrelaj¹cego zakres przeprowadzanej kontroli.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2482
UCHWA£A Nr VI/45/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwa³y Nr XXXIX/
296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Kultury w Luzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 364) Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y
Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia
2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Kultury w Luzinie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 12 w ust. 1 i 2, w § 15 w ust. 1 i 2, w § 16 w ust. 1
i 6, w § 19 w ust. 1, 2 i 3 u¿yte wyrazy Zarz¹d Gminy, Zarz¹du Gminy zastêpuje siê odpowiednio
wyrazami Wójt Gminy, Wójta Gminy,
2) w § 15 w ust. 3 i 4, w § 16 w ust. 7 u¿yte wyrazy
Zarz¹d, Zarz¹dem, Zarz¹du zastêpuje siê odpowiednio wyrazami Wójt, Wójtem, Wójta,
3) zmienia siê § 16 ust. 3, który po zmianie otrzymuje
brzmienie: 3.Wójt ma prawo wydelegowaæ imiennie pracowników Urzêdu Gminy do przeprowadzenia kontroli. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upowa¿nienia okrelaj¹cego zakres przeprowadzanej kontroli.,
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2483
UCHWA£A Nr VI/57/2003
Rady Gminy w Koczale
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kocza³a i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 15, poz. 148) po wys³uchaniu opinii Komisji
Rewizyjnej oraz po zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za 2002
rok, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody ogó³em:
plan
5.746.676 z³
wykonanie
5.636.731 z³
w tym:
dotacja na zadania zlecone:
plan
600.243 z³
wykonanie
599.581 z³
2. Wydatki ogó³em:
plan
5.662.476 z³
wykonanie
6.557.218 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone:
plan
600.243 z³
wykonanie
599.581 z³
§2
Udziela siê Wójtowi Gminy Kocza³a absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy za 2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocza³a.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2484, 2485

 6574 

2484

2485

UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹
Gminna Biblioteka Publiczna w Siecznej.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siecznej.

Na podstawie art. 2, art. 8 ust. 2, pkt 3 i art. 19, ust. 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 107, poz. 668 i z 2001 r. Nr 129,
poz. 1440) oraz art. 9 i 11 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123) oraz art. 18,
ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) oraz art. 11
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 129,
poz. 1440) oraz art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 2 pkt 2
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co
nastêpuje:

§1
Tworzy siê instytucjê kultury pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznej.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecznej nadaje siê
Statut w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§2

§2

Siedzib¹ Gminnej Biblioteki Publicznej jest wie Osieczna.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3
Przedmiotem dzia³ania Gminnej Biblioteki Publicznej w
Osiecznej jest edukacja spo³eczna w oparciu o zbiory biblioteczne oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb spo³ecznych w zakresie dostêpu do szeroko pojêtej infrastruktury informacyjnej i kulturalnej.
§4
W celu umo¿liwienia realizacji zadañ Biblioteki, Gmina
Osieczna zapewnia jej stosowne lokale oraz rodki finansowe w drodze odrêbnej uchwa³y.
§5
Tworzenie filii Biblioteki w innych miejscowociach
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr X/74/99 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 6 padziernika 1999 r. w sprawie utworzenia
jednostki bud¿etowej: Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznej oraz Uchwa³a Nr XXI/154/2001 Rady Gminy
w Osiecznej w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy
w Osiecznej Nr X/74/99 z dnia 6 padziernika 1999 r. w
sprawie utworzenia jednostki bud¿etowej: Gminna Biblioteka Publiczna.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

§1

Przewodnicz¹ca
L. Barszcz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECZNEJ
I. Postanowienia ogólne
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznej zwana dalej
Bibliotek¹ zosta³a utworzona na mocy Uchwa³y Rady
Gminy w Osiecznej Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.,
dzia³a na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.);
2) Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (jedn.
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123);
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn.tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.);
4) Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale kompetencji i zadañ okrelonych w ustawach szczególnych
pomiêdzy organami gminy a organami administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 34, poz. 198 z pón. zm.);
5) Niniejszego Statutu.
§2
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznej jest samo-
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dzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹, bêd¹c¹ instytucj¹ upowszechniania kultury, posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹,
dzia³aj¹c¹ we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek pod
wzglêdem prawnym, organizacyjnym i finansowym, podporz¹dkowan¹ Radzie Gminy w Osiecznej, zwanej Organizatorem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 10

Dyrektora Biblioteki powo³uje i odwo³uje Organizator.
Powo³anie dyrektora nastêpuje w drodze konkursu.
§ 11

Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.

Do obowi¹zków Dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) wspó³praca z organami Organizatora w celu realizacji
zadañ statutowych Biblioteki,
2) ustalanie programów dzia³alnoci Biblioteki,
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki i ustalanie ich zakresów czynnoci,
4) w³aciwe gospodarowanie mieniem i rodkami finansowymi,
5) prace, które wynikaj¹ z zakresu obowi¹zków bibliotekarza.
6) tworzenie punktów bibliotecznych w porozumieniu z
Wójtem Gminy.

II. Zakres dzia³ania

IV. Gospodarka finansowa

§6

§ 12

§3
Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Osieczna, za terenem dzia³ania Gmina Osieczna.
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Osieczna.
§5

Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa gminy oraz upowszechniania
wiedzy i rozwoju kultury.
§7
1. Do podstawowych zadañ biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie, opracowywania i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych;
2) udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, poredniczenie w wymianie miêdzybibliotecznej;
3) pe³nienie funkcji informacji biblioteczno  bibliograficznej oraz opracowywanie materia³ów informatycznych, zw³aszcza dokumentuj¹cych dorobek kulturalny i gospodarczy gminy;
4) tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych, katalogowych i bibliograficznych;
5) upowszechnianie dorobku gminy i Kociewia;
6) wspó³dzia³anie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
i z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy;
7) prowadzenie rocznej sprawozdawczoci statystycznej Biblioteki.
§8
Gminna Biblioteka Publiczna mo¿e prowadziæ dodatkow¹ dzia³alnoæ obejmuj¹c¹ m.in.:
1) organizowanie spotkañ okolicznociowych, konferencji, sympozjum,
2) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej,
3) wiadczenie us³ug poligraficznych,
4) prowadzenie Informacji Turystycznej,
5) popularyzowanie nauki i sztuki.
III. Zasady zarz¹dzania
§9
Dzia³alnoci¹ Biblioteki kieruje Dyrektor, reprezentuje
j¹ na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznej prowadzi
gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w
ustawie oraz innych przepisach.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez
Dyrektora Biblioteki.
§ 13
3. Rada Gminy w Osiecznej zapewnia co roku w bud¿ecie gminy dotacjê niezbêdn¹ Bibliotece do realizacji
podstawowych zadañ statutowych.
4. Szczegó³owe zasady przyznawania i wykorzystania
przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ dotacji reguluje
umowa zawierana na ka¿dy rok bud¿etowy miêdzy
Organizatorem reprezentowanym przez Wójta Gminy
a Gminn¹ bibliotek¹ Publiczn¹ reprezentowan¹ przez
Dyrektora.
§ 14
Biblioteka mo¿e w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ a pozyskane
wp³ywy przeznaczyæ wy³¹cznie na cele statutowe.
§ 15
Obs³ugê finansow¹ Biblioteki prowadzi Referat finansowy Urzêdu Gminy w Osiecznej przy czym dyspozycja
rodkami finansowymi nale¿y do Dyrektora Biblioteki
i Skarbnika Gminy.
V. Przepisy koñcowe
Zmiany w niniejszym Statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie ustalonym dla jego nadania.

2486
UCHWA£A Nr XIII/420/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Przemys³owych w rejonie ulic Bysewskiej i Budowlanych w miecie Gdañsku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2486
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Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
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), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Przemys³owych w rejonie ulic Bysewskiej i Budowlanych w miecie Gdañsku obejmuj¹cy
obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 36 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 1
do 36) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stoj¹ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej dzia³ce.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹. Dopuszcza siê
zieleñ z zakresu strefy 64.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
6) zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko,
w wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz zieleñ z zakresu strefy 64.
53  urz¹dzenia ród³owe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej,
np.: elektrociep³ownie, g³ówne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego cinienia, ujêcia wody, zbiorniki wodoci¹gowe,
pompownie wodoci¹gowe, oczyszczalnie cieków,
przepompownie cieków, przepompownie melioracyjne, sk³adowiska odpadów, korytarze infrastruktury
technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno stoj¹ce stacje przekanikowe i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwierz¹t, cmentarze, grzebowiska zwierz¹t, zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe.
W terenach funkcji publicznych dopuszcza siê zieleñ
z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe.
82  ulice zbiorcze.
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
4) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹-

cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie
ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz
ró¿norodnoci biologicznej.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
1 mieszkanie
Domy studenckie, hotele pracownicze
10 ³ó¿ek
Hotele, pensjonaty
10 ³ó¿ek
Motele
1 pokój
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla osób
15 ³ó¿ek
starszych
1000 m2
Obiekty handlowe
2
pow. sprzeda¿owej
o powierzchni sprzeda¿owej do 2000 m
1000 m2
Obiekty handlowe jednokondygnacyjne
2
o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m pow. sprzeda¿owej
Targowiska, hale targowe
1000 m2 pow.
ca³kowitej
Restauracje, kawiarnie, bary
100 miejsc
konsumpc.
Biura, urzêdy, poczty, banki
1000 m2
pow. u¿ytkowej
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
1000 m2
pow. u¿ytkowej
adwokackie
Kocio³y, kaplice
1000 m2
pow. u¿ytkowej
Domy parafialne, domy kultury
1000 m2
pow. u¿ytkowej
Kina, teatry
100 miejsc
siedz¹cych
Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe,
100 miejsc
stadiony
siedz¹cych
Obiekty muzealne i wystawowe
1000 m2
pow. u¿ytkowej
Szko³y podstawowe i gimnazja
1 pomieszczenie
do nauczania
Szko³y rednie
1 pomieszczenie
do nauczania
Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

Strefa C
Obszary
ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa
nieograniczonego
parkowania
6
MIN 2
MIN 2,3
MIN 6
1,2
MIN 1,3
MIN 25
MIN 35
MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 20 +0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 1,5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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20.

Przedszkola, wietlice

21.
22.

Szpitale, kliniki
Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.
24.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o
Rzemios³o us³ugowe

25.

Warsztaty pojazdów mechanicznych

26.

Stacje paliw

27.

Myjnia samochodowa

28.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0.22 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
4) wielkoæ dzia³ki nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 20.0 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

1 oddzia³

MIN 3

10 ³ó¿ek
1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 6
MIN 4,5

100 zatrudn.
100 m2
pow. u¿ytkowej
1 stan. naprawcze

MIN 20
MIN 3

1 dystrybutor
1 stan.
obs³ugowonaprawcze
1 obiekt handlowy
1 stan.
do mycia
100 m2 pow.
u¿ytkowej

MIN 2*
MIN 2*
MIN 8

MIN 4

MIN 2*
MIN 10

1) dostêpnoæ drogowa jednym wjazdem od ulicy Budowlanych (027-82),
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wprowadziæ zazielenienie skarp
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0.74 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
3) budynki zwi¹zane z wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Budowlanych (027-82),
nowe zjazdy w odleg³ociach co minimum 50 m,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie starodrzewu,
2) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ na zadrzewienia,
3) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0.67 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Zieleñ krajobrazowo ekologiczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala siê,
4) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie zbiorników wodnych,
2) wprowadzenie zadrzewieñ i rolinnoci nadwodnej,
3) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 1.57 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
Zbiornik retencyjny Budowlanych II wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Poz. 2486

2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
PARKINGI
Wyklucza siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa jednym wjazdem od ulicy Budowlanych (027-82),
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych nie ustala siê,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie rolinnoci nadwodnej,
2) wody przed odprowadzeniem do zbiornika nale¿y
podczyciæ,
3) w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 5 m od lustra wody
nale¿y wprowadziæ lune zadrzewienia i zakrzewienia,
4) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê umocnienie brzegów zbiornika materia³em naturalnym,
2) preferowane naturalne nawierzchnie ci¹gów pieszych

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 005
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2. POWIERZCHNIA 1.46 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) produkcja przemys³owa,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
40%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 029-81,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) 30% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ na zadrzewienia,
3) zakaz doprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do cieku,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wprowadzenie zadrzewieñ wzd³u¿ cieku.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0.24 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Ciek  rów S- 8 z zieleni¹ przywodn¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 029-81
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala siê
4) odprowadzenie wód opadowych nie ustala siê
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) wprowadzenie zadrzewieñ i rolinnoci nadwodnej,
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12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0.95 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 029-81,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
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4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do cieku,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wprowadzenie zadrzewieñ wzd³u¿ cieku

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0.16 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
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4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 029-81,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 0.26 ha
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3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
Przepompownia cieków Bysewo
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa istniej¹cym dojazdem przez
teren 010-64 od ulicy Budowlanych (027-82),
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6584 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 0.35 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Zieleñ krajobrazowo ekologiczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa istniej¹cym zjazdem do przepompowni cieków Bysewo,
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie zadrzewieñ,
2) wprowadzenie rolinnoci o zró¿nicowanej wysokoci wzd³u¿ ul. Budowlanych,
3) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 0.92 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) produkcja przemys³owa
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
40%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 029-81,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
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7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) 30% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ na zadrzewienia,
3) zakaz doprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do cieku,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wprowadzenie zadrzewieñ wzd³u¿ cieku

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0.29 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Ciek- rów S-8 z zieleni¹ przywodn¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
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7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy 029-81,
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych nie ustala siê,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) wprowadzenie zadrzewieñ i rolinnoci nadwodnej,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0.82 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) produkcja przemys³owa w OSTAB,
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na terenie OSTAB  50%, na pozosta³ym 30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ na
terenie OSTAB  30%, na pozosta³ym 40%
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulic 029-81 i 030-81,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) pó³nocno-wschodni fragment terenu po³o¿ony w
Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych
Biologicznie OSTAB,
2) w obszarze OSTAB 30% powierzchni biologicznie
czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia,
3) zakaz doprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do cieku,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
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17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wprowadzenie zadrzewieñ wzd³u¿ cieku.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 1.04 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulic029-81 i 030-81,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do cieku
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA

Poz. 2486

13.
14.

15.
16.

17.
18.

 6587 

Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Istniej¹cy ciek powierzchniowy do zachowania
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 015
2. POWIERZCHNIA 0.31 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Zieleñ krajobrazowo ekologiczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Biologicznej,
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala siê,
4) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
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8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie zadrzewieñ i rolinnoci nadwodnej,
2) wprowadzenie rolinnoci o zró¿nicowanej wysokoci wzd³u¿ ul. Budowlanych,
3) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Istniej¹cy ciek powierzchniowy do zachowania
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 016
2. POWIERZCHNIA 0.79 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
40%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
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1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 11.0 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Biologicznej (03181), od ulicy Bysewskiej (033-82) nowe zjazdy w
odleg³ociach co minimum 50 m,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie starodrzewu,
2) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ na zadrzewienia,
3) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
4) w przypadku utrzymania funkcji owiatowej, ustala siê standard akustyczny jak dla obiektów zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i m³odzie¿y,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 017
2. POWIERZCHNIA 1.41 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca
strefy 21 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
dla zabudowy mieszkaniowej maksymalna 0,5, dla
us³ug nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ dla
zabudowy mieszkaniowej 20%, dla us³ug 30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m2, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 11.0 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Bysewskiej (033-82)nowe zjazdy w odleg³ociach co minimum 50 m,
i ulicy Biologicznej (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ na zadrzewienia,
2) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej,
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12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 018
2. POWIERZCHNIA 1.10 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulic Bysewskiej (033-82) 
nowe zjazdy w odleg³ociach co minimum 50 m,
034-81 i od ulicy Biologicznej poza granicami planu,
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2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wprowadzenie szpaleru drzew i krzewów wzd³u¿ granicy z terenem 017-31
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 019
2. POWIERZCHNIA 5.20 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Bysewskiej (028-82)
i (033-82)  nowe zjazdy nie czêciej ni¿ co 50 m
i od ulic Biologicznej (032-81) i 034-81,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) w po³udniowo wschodnim fragmencie terenu przebiega trasa kolektora t³ocznego Æ 500,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Obszar po³o¿ony w korytarzu in¿ynieryjnym kolektora t³ocznego ø 500 wy³¹czony z zabudowy
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Poz. 2486

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 020
2. POWIERZCHNIA 0.37 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Ciek z zieleni¹ przywodn¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Bysewskiej (033-81),
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) wprowadzenie zadrzewieñ i rolinnoci nadwodnej,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%

Poz. 2486
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16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 021
2. POWIERZCHNIA 0.85 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) produkcja przemys³owa
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
30%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Budowlanych (027-82),
nowe zjazdy w odleg³ociach co minimum 50 m,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) 30% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ na zadrzewienia,
3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do cieku,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 022
2. POWIERZCHNIA 3.04 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
Zbiornik retencyjny Strzelniczka I wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
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3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
PARKINGI
Nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: od ulicy Budowlanych (02782) nowe zjazdy w odleg³ociach co minimum 50 m,
i od ulicy Bysewskiej (033-81),
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych nie ustala siê,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie rolinnoci nadwodnej,
2) wody przed odprowadzeniem do zbiornika nale¿y
podczyciæ,
3) w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 5 m od lustra wody
nale¿y wprowadziæ lune zadrzewienia i zakrzewienia,
4) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê umocnienie brzegów zbiornika materia³em naturalnym,
2) preferowane naturalne nawierzchnie ci¹gów pieszych,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 023

Poz. 2486

2. POWIERZCHNIA 2.54 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) produkcja przemys³owa w OSTAB,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na terenie OSTAB  50%, na pozosta³ym 30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ na
terenie OSTAB  30%, na pozosta³ym 40%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Budowlanych (02782), nowe zjazdy nie czêciej ni¿ co 50 m,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) po³udniowo-zachodni fragment terenu po³o¿ony w
Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych
Biologicznie OSTAB,
2) w obszarze OSTAB 30% powierzchni biologicznie
czynnej nale¿y przeznaczyæ na zadrzewienia,
3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do cieku,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 024
2. POWIERZCHNIA 1.05 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Ciek z zieleni¹ przywodn¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: zakaz zabudowy,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) wprowadzenie zadrzewieñ i rolinnoci nadwodnej,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 025
2. POWIERZCHNIA 5.57 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
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1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Bysewskiej (033-82
 nowe zjazdy w odleg³ociach co minimum 50 m,
ulicy 035-81 i wewnêtrznych dojazdów,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do cieku,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) w po³udniowo zachodnim fragmencie terenu przebiega trasa kolektorów t³ocznych 2 x Æ 500,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Obszar po³o¿ony w korytarzu in¿ynieryjnym kolektorów t³ocznych 2 x Æ 500 wy³¹czony z zabudowy.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 026
2. POWIERZCHNIA 2.11 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
50%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa od ulicy Bysewskiej (028-82),
zjazdy w odleg³ociach co minimum 50 m i od ulicy 035-82,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) we wschodnim fragmencie terenu przebiega trasa
kolektorów t³ocznych 2 x Æ 500,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Obszar po³o¿ony w korytarzu in¿ynieryjnym kolektorów t³ocznych 2 x ø 500 wy³¹czony z zabudowy.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502

1. KARTA TERENU NUMER 028
2. POWIERZCHNIA 0.63 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z, fragment ulicy Bysewskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu 3.5 m,
3) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych ograniczona,
nie czêciej ni¿ co 50 m,
5) wyposa¿enie chodnik,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) czêæ terenu, ze starodrzewem objêta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie starodrzewu,
3) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
1) lokalizacja jezdni w przekroju poprzecznym ulicy
w sposób zapewniaj¹cy maksymalne zachowanie
istniej¹cego drzewostanu,
2) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew,
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z ulicami 033-81 i 035-81 docelowo
w formie ma³ego ronda

1. KARTA TERENU NUMER 027
2. POWIERZCHNIA 2.00 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z, odcinek ulicy Budowlanych
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3.5 m,
3) przekrój; jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: ograniczona
do istniej¹cych zjazdów, nowe zjazdy nie czêciej
ni¿ co 50 m,
5) wyposa¿enie: chodniki,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) czêæ terenu, ze starodrzewem objêta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie starodrzewu,
3) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew,
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Istniej¹ce cieki powierzchniowe do zachowania
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 029
2. POWIERZCHNIA 0.91 ha

Dziennik Urzêdowy
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3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 40 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu 3.0 m
3) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) pó³nocny odcinek ulicy objêty jest Ogólnomiejskim
Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie
OSTAB,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) wzd³u¿ wschodniej granicy przebiega trasa ruroci¹gu ciep³owniczego,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew,
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Ulica projektowana po trasie pasa infrastruktury technicznej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 030
2. POWIERZCHNIA 0.29 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D, projektowane przed³u¿enie ulicy
Rakietowej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu 3.0 m
3) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

6.
7.
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13.
14.
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4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczenia, wjazdy za ciekiem poprzez przepusty,
5) wyposa¿enie nie ustala siê,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Istniej¹cy ciek powierzchniowy do zachowania.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 031
2. POWIERZCHNIA 0.11 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica Dojazdowa D, fragment ulicy Biologicznej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu 3.5 m,
3) przekrój jedna jezdnia, jeden pas ruchu z mijankami,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie chodnik.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
szczególnie starodrzewu,
3) zachowanie istniej¹cego szpaleru drzew,
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
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Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) nie wyodrêbniaæ jezdni i chodników,
2) stosowaæ rodki techniczne spowalniaj¹ce ruch.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 032
2. POWIERZCHNIA 0.31 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L, projektowana ladem ulicy Biologicznej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, ³¹cznie z istniej¹cym wydzieleniem geodezyjnym (poza planem).
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu minimalna 3.0 m,
3) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie szpaleru drzew,
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 033
2. POWIERZCHNIA 1.46 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z, projektowana ladem ulicy Bysewskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu 3.5 m,
3) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych ograniczona,
nie czêciej ni¿ co 50 m,
5) wyposa¿enie chodnik,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) pó³nocna czêæ ulicy objêta jest Ogólnomiejskim
Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie
OSTAB pozosta³y odcinek stanowi ci¹g ³¹cz¹cy
OSTAB,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie starodrzewu,
3) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
1) lokalizacja jezdni w przekroju poprzecznym w sposób zapewniaj¹cy maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
2) uzupe³nienie obustronnego szpaleru drzew,
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Istniej¹cy ciek powierzchniowy do zachowania
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Docelowo skrzy¿owanie z ulic¹ Bysewsk¹ 028-82
i projektowan¹ 035-81 w formie ma³ego ronda
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 034
2. POWIERZCHNIA 0.27 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D, projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15.0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu minimalna 3.0 m,
3) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 035
2. POWIERZCHNIA 0.50 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D, projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimalna 14.0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu minimalna 2.5 m,

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Poz. 2486

3) przekrój jedna jezdnia,dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Docelowo skrzy¿owanie z ulic¹ Bysewsk¹ 028-82
i 033-81 w formie ma³ego ronda.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI PRZEMYS£OWE W REJONIE
ULIC BYSEWSKIEJ I BUDOWLANYCH
Nr EW. PLANU 2502
1. KARTA TERENU NUMER 036
2. POWIERZCHNIA 0.50 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D, fragment ulicy Biologicznej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimalna 14.0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu minimalna 3.5 m,
3) przekrój jedna jezdnia, jeden pas ruchu z mijankami,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie chodnik,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) nie wyodrêbniaæ jezdni i chodników,
2) stosowaæ rodki techniczne spowalniaj¹ce ruch.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Przemys³owych w rejonie ulic Bysewskiej i Budowlanych
w miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) korytarz in¿ynieryjny kolektorów t³ocznych,
4) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
5) Ogólnomiejski System Obszarów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
6) ci¹g ³¹cz¹cy OSTAB.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2487
UCHWA£A Nr XIII/421/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo  Rêbiechowo w rejonie miêdzy ulicami Radarow¹ i Dedala w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
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), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo  Rêbiechowo w rejonie miêdzy ulicami Radarow¹ i Dedala w miecie Gdañsku obejmuj¹cy
obszar jak na rysunku planu.

§7

§2

Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
003) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy
wolno stoj¹ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej
dzia³ce
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca

§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 18, poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Kokoszki 
Przemys³owe w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr
IV/34/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 8 wrzenia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 29 z dnia 29 listopada
1994 r., poz. 147).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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wybrane strefy mieszkaniowe 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni

ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, rodzaj dachu. Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej
zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten
okrela zabudowa istniej¹ca w bliskim s¹siedztwie
projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim
s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu
zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim zapisem,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Wskaniki miejsc postojowych
Strefa nieograniczonego
parkowania

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

1

2

3

4

1.
2.
3.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla osób
starszych

1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

4.

2

5.

Targowiska, hale targowe

6.

Restauracje, kawiarnie, bary

7.

Biura, urzêdy, poczty, banki

8.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

9.

Kocio³y, kaplice

10.

Domy parafialne, domy kultury

11.

Kina, teatry

12.

Obiekty muzealne i wystawowe

13.

Przedszkola, wietlice

1000 m
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 oddzia³

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

5
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KLUKOWO  RÊBIECHOWO W REJONIE
MIÊDZY ULICAMI RADAROW¥ I DEDALA
Nr EW. PLANU 2707
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 1,62 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefê 21 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) funkcje ze strefy 33 wystêpuj¹ce w parametrach innych ni¿ okrelone dla us³ug w strefie 21 oprócz rekreacji i sportu osiedlowego oraz us³ug handlu i gastronomii,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 0.5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 700 m2, maksymalna:
nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 12.0 m.,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: dachy strome.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy Radarowej (00281) i Ikara (003-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Przyjmuje siê poziom ha³asu jak dla terenów mieszkaniowych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn,
3) teren po³o¿ony w obszarze zasilania ujêcia wody
Dolina Radoci.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê zbiorniki bezodp³ywowe na cieki do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin,
2) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni,
3) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody Dolina Radoci.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Ustala siê kalenice g³ówne dachów równoleg³e do
ulicy Radarowej
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zalecany podzia³ nieruchomoci nr 401/2 na dzia³ki
z orientacyjnymi liniami podzia³u zgodnie z rysunkiem
planu, o powierzchni minimum 1000 m2.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KLUKOWO  RÊBIECHOWO W REJONIE
MIÊDZY ULICAMI RADAROW¥ I DEDALA
Nr EW. PLANU 2707
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L, fragment ulicy Radarowej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12.0 m pe³nego przekroju (suma przekroju w granicach i poza planem).
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.5 m.,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
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5) wyposa¿enie  chodniki, dopuszcza siê chodnik jednostronny.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn,
3) teren po³o¿ony w obszarze zasilania ujêcia wody
Dolina Radoci.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie zieleni przyulicznej.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin,
2) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni,
3) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody Dolina Radoci.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KLUKOWO  RÊBIECHOWO W REJONIE
MIÊDZY ULICAMI RADAROW¥ I DEDALA
Nr EW. PLANU 2707
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D, fragment ulicy Ikara
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 10.0 m pe³nego przekroju (suma przekroju w granicach i poza planem).
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  2.5 m.,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn,
3) teren po³o¿ony w obszarze zasilania ujêcia wody
Dolina Radoci.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie zieleni przyulicznej.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich otulin,
2) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni,
3) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody Dolina Radoci.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo  Rêbiechowo w rejonie miêdzy ulicami Radarow¹ i Dedala w miecie Gdañsku w skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej Klukowo  Rê-
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biechowo w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXXX/596/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 19 kwietnia 1994 r., (og³. w Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 31 sierpnia
1994 r. Nr 18, poz. 82),
2) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca1993 r.,
(og³. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2488
UCHWA£A Nr XIII/422/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Mieszkaniowych w
rejonie ulicy Wiosennej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
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), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Mieszkaniowych w rejonie ulicy
Wiosennej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak na
rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 33 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 033) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy
wolno stoj¹ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej
dzia³ce.
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W w/w terenie mieszkaniowym dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa, zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
Dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
6) zieleñ z zakresu strefy 64
34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê 33
i - na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê 62.
Dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, które obligatoryjnie wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz zieleñ z zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
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2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
63  lasy, w tym lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
86  wydzielone ci¹gi: piesze, pieszo-jezdne, pieszorowerowe, rowerowe, ulice o równoprawnym ruchu
pieszym, rowerowym i ko³owym
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu. Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej
zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten
okrela zabudowa istniej¹ca w bliskim s¹siedztwie

Lp.

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

projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim
s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu
zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e dla tych
fragmentów zosta³ ustalony obowi¹zuj¹cy typ zabudowy,
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych), a tak¿e zapewniaj¹ca ich
powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów
strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³
ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci
biologicznej.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto, powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

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

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

7.

Targowiska, hale targowe

8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.

Domy parafialne, domy kultury

Poz. 2488
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Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Uwagi
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
5
MIN 2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿y

MIN 25

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

MIN 30

1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 8

MIN 25
MIN 24

MIN 30
MIN 12
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13.

Kina, teatry

14.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

Obiekty muzealne i wystawowe

16.

Szko³y podstawowe i gimnazja

100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania

17.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

18.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

19.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

20.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

21.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

22.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

23.

Rzemios³o us³ugowe

MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru
MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 1,5

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 3

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 2,63 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41 strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m²,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki  60%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 2000 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15,0m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Kartuskiej poprzez jezdniê serwisow¹,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
czêæ terenu w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy Kartuskiej (poza obszarem planu)
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy Kartuskiej (poza obszarem planu) zaleca siê zastosowanie
zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 2,47 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 21 i us³ugow¹ 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m²,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 029-81, ul.Gostyñskiej (032-81) i od pó³nocy poprzez strefê 001-41,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.

Poz. 2488

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 3,45 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w obrêbie dzia³ek po³o¿onych w OSTAB  70%
na pozosta³ych dzia³kach udzia³ ten wynosi minimum
50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
dla dzia³ek po³o¿onych w OSTAB  20%, na pozosta³ych dzia³kach  30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m², maksymalna:
nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) ci¹g pieszy  zgodnie z rysunkiem planu
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nieprzekraczalna 10,0 m od granicy
lasu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m

Poz. 2488
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3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 029-81 i ul. Gostyñskiej (032-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
3) na obszarze OSTAB realizacja ci¹gów pieszych z
wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia (jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
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3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 63
Las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie ustala siê
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6608 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,43 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m², maksymalna: nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Gostyñskiej
(032-81) i 022-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-

15.
16.
17.
18.
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STYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Gostyñskiej
(032-81), 023-81 i 027-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.

Poz. 2488
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  strefa ochrony archeologicznej oznaczona na rysunku planu. Wszelkie
prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 1,39 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 800 m², maksymalna:
nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) ci¹g pieszy  ³¹cz¹cy ulicê 024-81 z ulic¹ Gostyñsk¹
(032-81)
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

8.
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1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Gostyñskiej
(032-81), 024-81, 025-81, 027-81 i od wschodu spoza granic planu
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zalecany przebieg ci¹gu pieszego na rysunku planu

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,65 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m²,
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
60%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 022-81 i z ci¹gu pieszo  jezdnego 019-86,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren o wysokim poziomie wód gruntowych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Poz. 2488

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 4,87 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w obrêbie dzia³ek po³o¿onych w OSTAB  70%
na pozosta³ych dzia³kach udzia³ ten wynosi minimum
50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
dla dzia³ek po³o¿onych w OSTAB  20%, na pozosta³ych dzia³kach  30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m², maksymalna:
nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) ci¹gi piesze  ³¹cz¹ce ulice Wiosenn¹ i Lipcow¹ z
projektowanym przystankiem tramwaju szybkiego
zlokalizowanym w rejonie skrzy¿owania projektowanych ulic, tzw. Nowej Gostyñskiej i tzw. Nowej
In¿ynierskiej poza granicami planu
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 032-81, 022-81,
023-81,026-81, 027-81,031-81 i od po³udnia z ci¹gu
pieszo  jezdnego spoza granic planu,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.

Poz. 2488
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  strefa ochrony archeologicznej oznaczona na rysunku planu. Wszelkie
prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
3) na obszarze OSTAB realizacja ci¹gów pieszych z
wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zalecany przebieg ci¹gu pieszego  na rysunku planu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 1,44 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 800 m², maksymalna:
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 025-81, 027-81,
028-81 i od wschodu spoza granic planu,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  strefa ochrony archeologicznej oznaczona na rysunku planu. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 011
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2. POWIERZCHNIA 2,3 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 800 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 027-81, 02881 i 030-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  strefa ochrony archeologicznej oznaczona na rysunku planu. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê

Poz. 2488

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 1,44 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 800 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 027-81, 030-81,
031-81 i 033-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.

Poz. 2488
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,88 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 800 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 030-81 i 033-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 0,68 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21 Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna  nie ustala siê,
maksymalna  0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 800 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 031-81 i 033-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 015
2. POWIERZCHNIA 0,83 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê

Poz. 2488

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m², maksymalna: nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 031-81oraz
od po³udnia z ci¹gu pieszo  jezdnego i ulicy dojazdowej spoza granic planu
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) realizacja ci¹gów pieszych z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Poz. 2488
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 016
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca
strefê mieszkaniow¹ 21 i us³ugow¹ 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m²,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
drukarnia
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 800 m², maksymalna:
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 031-81, 03381 i od po³udnia z ulicy dojazdowej spoza granic
planu
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej,
3) realizacja ci¹gów pieszych z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy gazoci¹g o rednicy 90mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 017
2. POWIERZCHNIA 0.021 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 21 i us³ugow¹ 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m²,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 033-81 i od
po³udnia spoza granic planu
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej,
3) realizacja ci¹gów pieszych z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy gazoci¹g o rednicy 90mm
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 018
2. POWIERZCHNIA 0,014 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 86
Wydzielony ci¹g pieszy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Poz. 2488

1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Wiosennej
(03181) i od po³udnia z ci¹gu pieszo  jezdnego
spoza granic planu
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
8) gospodarka odpadami  nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zgodnie z istniej¹cym wydzieleniem geodezyjnym (ok. 2,0 m)
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 019
2. POWIERZCHNIA 0,012 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 86
Wydzielony ci¹g pieszo  jezdny  fragment
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
szpaler drzew po po³udniowej stronie ci¹gu pieszo 
jezdnego
8. PARKINGI
Nie ustala siê

Poz. 2488
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ci¹gu pieszo  jezdnego spoza granic planu
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
8) gospodarka odpadami  nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu  minimum 5,0 m,
2) szerokoæ jezdni  3,5 m z mijankami,
3) dojazd do projektowanej zabudowy us³ugowej zlokalizowanej na terenie nr 008-33 (dzia³ka nr 11/21)
bez ograniczeñ,
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
Wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Wiosennej
(031  81) i ulicy Marcowej (033  81)
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
8) gospodarka odpadami  nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak w istniej¹cym wydzieleniu geodezyjnym,
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221

1. KARTA TERENU NUMER 020
2. POWIERZCHNIA 0,036 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 86
Wydzielony ci¹g pieszy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê

1. KARTA TERENU NUMER 021
2. POWIERZCHNIA 0,1 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza  odcinek ulicy projektowanej tzw. Nowej In¿ynierskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 40,0m,
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
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2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  wyklucza siê
zjazd na teren 003-21,
5) wyposa¿enie: chodniki, cie¿ka rowerowa, torowisko tramwaju szybkiego
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ
2) wzd³u¿ terenu zabudowy mieszkaniowej, w miarê
potrzeby realizacja urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej
3) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
4) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia (jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) chodnik i cie¿ka rowerowa po zachodniej stronie
jezdni,
2) torowisko tramwajowe po wschodniej stronie jezdni.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 022
2. POWIERZCHNIA 0,2 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna  projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 15,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodniki, plac do zawracania
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê

Poz. 2488

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 023
2. POWIERZCHNIA 0,1 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê

Poz. 2488
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14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 024
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki, plac do zawracania
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 025
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h

6.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 026
2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa  odcinek ulicy Lipcowej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki, plac do zawracania
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 027
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 028

Poz. 2488

2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna  odcinek ulicy Lipcowej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 029
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 15,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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1) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 030
2. POWIERZCHNIA 0,39 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa  odcinek ulicy Czerwcowej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, zgodnie z istniej¹cym wydzieleniem geodezyjnym,
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 031
2. POWIERZCHNIA 0,52 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa  ulica Wiosenna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, zgodnie z istniej¹cym wydzieleniem geodezyjnym,
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodnik, plac do zawracania
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
chodnik po po³udniowej stronie ulicy
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 032
2. POWIERZCHNIA 2,01 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna  ulica Gostyñska
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 15,0 m,
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5) wyposa¿enie: chodnik, cie¿ka dla pieszych i rowerów
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
2) zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celu niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych
3) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ
4) fragment terenu po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim
Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
przeznaczenie istniej¹cego ladu drogi polnej pod
cie¿kê dla pieszych i rowerów
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê szpaler drzew pomiêdzy jezdni¹, a cie¿k¹
dla pieszych i rowerów

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH
W REJONIE ULICY WIOSENNEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2221
1. KARTA TERENU NUMER 033
2. POWIERZCHNIA 0,334 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa  ulica Marcowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, zgodnie z istniej¹cym wydzieleniem geodezyjnym,
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie zadrzewieñ
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
chodnik po po³udniowej stronie ulicy
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Mieszkaniowych w rejonie ulicy Wiosennej w miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
5) strefy bezpieczeñstwa istniej¹cych linii wysokiego
napiêcia,
6) strefy ochrony archeologicznej,
7) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie,
8) ci¹g pieszy.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk  Kokoszki, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XII/93/90 Miejskiej
Rady Narodowej w Gdañsku z dnia 1 marca 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 16 maja 1990 r. Nr 12,
poz. 81 z pón. zm.),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk 
Kokoszki jednostki A-B w Gdañsku zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr XXIV/134/91 Rady Miasta Gdañska z dnia
28 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 26 lipca
1991 r. Nr 13, poz. 105).
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3) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 30 wrzenia 1993 r. Nr 18,
poz. 102 z pón. zm.).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2489
UCHWA£A Nr VII/85/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo
(dzia³ki nr cz. 118/1, 116) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Kobysewo (dzia³ki nr cz. 118/1,
116) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas
teren upraw rolnych  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³ugi handlu
i miejsca parkingowe dla obs³ugi funkcji us³ugowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru max. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22o-35° lub 45o50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
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f) minimalna powierzchnia dzia³ki  1100 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  25 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), wartociowe drzewa
podlegaj¹ ochronie,
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1,
 8 m od linii elektroenergetycznej SN,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
 12 m od krawêdzi lasu.
UH  us³ugi handlu:
a) wysokoæ zabudowy  do 1 kondygnacji (do 7,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) poziom posadzki parteru max. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
c) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) minimalna powierzchnia dzia³ki  400 m2,
f) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
g) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
us³ugow¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
h) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed jej negatywnym wp³ywem,
a) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
b) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD,
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia: 2 m).
KW1  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
KS  miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.
KX  projektowany ci¹g pieszy o szer. 3 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ.
ZL  zieleñ lena:
b) teren pozostawiæ w obecnym u¿ytkowaniu.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub (po wybudowaniu niezbêdnej
infrastruktury tj. stacja redukcyjno-pomiarowa, sieæ
gazoci¹gów redniego cinienia) z gazoci¹gu wysokiego cinienia DN150,
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e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  (dla MN i UH) do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹
firmê, (dla UH) odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej oraz z istniej¹cej
drogi gminnej za porednictwem projektowanej drogi gminnej i projektowanych dojazdów wewnêtrznych.
5. Ustalenia inne:
na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy
i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody
Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia
wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.:
a) na opracowywanym terenie znajduje siê fragment
strefy ochrony archeologicznej, przed zainwestowaniem terenu Inwestor zobowi¹zany jest do przeprowadzenia na w/w obszarze archeologicznych badañ
ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej; projekt zagospodarowania
terenu winien byæ uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zaopiniowany
przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³ugi handlu i miejsca parkingowe dla obs³ugi funkcji us³ugowej na 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zaintereso-

wanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2490
UCHWA£A Nr VII/86/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo
(dzia³ka nr cz. 36/6) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Kobysewo (dzia³ka nr cz. 36/
6) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolnych  przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³ugi handlu i miejsca parkingowe dla obs³ugi funkcji us³ugowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
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terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  900 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), wartociowe drzewa
podlegaj¹ ochronie,
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD1, KD2 i KW1,
 8 m od linii elektroenergetycznej SN,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
UH  us³ugi handlu:
a) wysokoæ zabudowy  do 1 kondygnacji (do 7,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
c) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22o-35° lub 45o50°),
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) minimalna powierzchnia dzia³ki  400 m2,
f) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
g) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
us³ugow¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
h) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed jej negatywnym wp³ywem,
a) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), wartociowe drzewa
podlegaj¹ ochronie,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD2 i od istniej¹cej drogi wewnêtrznej.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 12 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
KW1  poszerzenie istniej¹cej drogi wewnêtrznej (szer.
poszerzenia: 3 m).
KW2  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD2  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia: 2,5 m).
KS  miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.
KX  projektowany ci¹g pieszy o szer. 4 m oraz po
górnej krawêdzi skarpy, w liniach rozgraniczaj¹cych.
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w gra-
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nicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub (po wybudowaniu niezbêdnej
infrastruktury tj. stacja redukcyjno-pomiarowa, sieæ
gazoci¹gów redniego cinienia) z gazoci¹gu wysokiego cinienia DN150,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  (dla MN i UH) do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹
firmê, (dla UH) odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej oraz z istniej¹cej
drogi gminnej za porednictwem projektowanej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) na opracowywanym terenie znajduje siê fragment
strefy ochrony archeologicznej, przed zainwestowaniem terenu Inwestor zobowi¹zany jest do przeprowadzenia na w/w obszarze archeologicznych badañ
ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej; projekt zagospodarowania
terenu winien byæ uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zaopiniowany
przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku,
c) przez opracowywany teren przebiega gazoci¹g wysokiego cinienia DN 150, szerokoæ strefy kontrolowanej dla tego gazoci¹gu wynosi 2 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³ugi handlu i miejsca parkingowe dla obs³ugi funkcji us³ugowej
na 0%.
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§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2491
UCHWA£A Nr VII/87/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo
(dzia³ka nr cz. 220) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Kobysewo (dzia³ka nr cz. 220)
w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren
upraw rolnych  przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Poz. 2490, 2491

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru max. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), wartociowe drzewa
podlegaj¹ ochronie,
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1,
 20 m od krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi powiatowej.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia: 2 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub (po wybudowaniu niezbêdnej
infrastruktury tj. stacja redukcyjno-pomiarowa, sieæ
gazoci¹gów redniego cinienia) z gazoci¹gu wysokiego cinienia DN150,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej oraz z istniej¹cej
drogi gminnej za porednictwem projektowanej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ naka-
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zy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr OV-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) na opracowywanym terenie znajduje siê fragment strefy ochrony archeologicznej, przed zainwestowaniem
terenu Inwestor zobowi¹zany jest do przeprowadzenia na w/w obszarze archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologicznokonserwatorskiej; projekt zagospodarowania terenu
winien byæ uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i zaopiniowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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2492
UCHWA£A Nr VII/88/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo
(dzia³ki nr cz. 226/4, cz. 175/4) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Kobysewo (dzia³ki nr cz. 226/
4, cz. 175/4) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolnych  przeznacza siê pod
zabudowê mieszkaniow¹ z funkcj¹ agroturystyczn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN+UT  zabudowa mieszkaniowa z funkcj¹ agroturystyczn¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru max. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22o-35° lub 45o50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  1500 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  30 m,
h) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
i) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), wartociowe drzewa
podlegaj¹ ochronie,
j) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD1 i KD2,
 8 m od linii elektroenergetycznej SN.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia: 1 m).
KD2  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia: 2 m).
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KZ1  rezerwa terenu pod skrzy¿owanie z istniej¹c¹ drog¹ powiatow¹.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub (po wybudowaniu niezbêdnej
infrastruktury tj. stacja redukcyjno-pomiarowa, sieæ
gazoci¹gów redniego cinienia) z gazoci¹gu wysokiego cinienia DN150,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej i projektowanej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) na opracowywanym terenie znajduje siê fragment
strefy ochrony archeologicznej, przed zainwestowaniem terenu Inwestor zobowi¹zany jest do przeprowadzenia na w/w obszarze archeologicznych badañ
ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej; projekt zagospodarowania
terenu winien byæ uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zaopiniowany
przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania

op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2493
UCHWA£A Nr VII/94/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Za³ê¿e (dzia³ki
nr 130, 131) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Za³ê¿e (dzia³ki nr 130, 131)
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w gminie Przodkowo przeznacza siê pod rzemios³o,
us³ugi z funkcj¹ mieszkaniow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
UR+MN  rzemios³o, us³ugi z funkcj¹ mieszkaniow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
c) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22o-35° lub 45o50°),
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) minimalna powierzchnia dzia³ki  2000 m2,
f) minimalna szerokoæ dzia³ki  30 m,
g) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), zieleñ lokowaæ w pasie wzd³u¿ granicy dzia³ki,
i) prowadzona dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów emisyjnych, a oddzia³ywanie
instalacji lub urz¹dzeñ nie mo¿e powodowaæ pogorszenia stanu rodowiska w znacznych rozmiarach
lub zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi,
j) na granicy terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ musz¹ zostaæ spe³nione wszystkie
normy okrelone dla funkcji chronionej,
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1 i KW,
 20 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 6 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KZ1  pas drogowy istniej¹cej drogi wojewódzkiej
nr 224 (szerokoæ: 3 m).
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026023
(szer. poszerzenia: 1,5 m).
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(oczyszczenie w stopniu okrelonym obowi¹zuj¹cymi przepisami), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo
posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
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g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane
w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej za porednictwem
projektowanej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.,
b) dla ca³ego obszaru objêtego planem nale¿y wykonaæ projekt zagospodarowania terenu, w którym
zaprojektowany zostanie uk³ad dróg wewnêtrznych
dla obs³ugi terenu wraz z podzia³em terenu na dzia³ki budowlane,
c) wartociowe drzewa przydro¿ne do zachowania.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod rzemios³o, us³ugi z funkcj¹ mieszkaniow¹ na 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
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§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-

go z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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