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2590
UCHWA£A Nr X/49/03
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tczewskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806) Rada Powiatu Tczewskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Powiatu Tczewskiego, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc:
 uchwa³a Nr III/10/98 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia statutu powiatu tczewskiego,
 uchwa³a Nr IX/44/99 Rady Powiatu w Tczewie z dnia 4
listopada 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Tczewskiego,
 uchwa³a Nr XXV/147/2001 Rady Powiatu w Tczewie z
dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tczewskiego,
 uchwa³a Nr II/9/02 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu
Tczewskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ackerman

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr X/49/03
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 17 czerwca 2003 r.
STATUT POWIATU TCZEWSKIEGO
ROZDZIA£ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Powiat Tczewski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) Gminê Miejsk¹ Tczew,
2) Miasto i Gminê Gniew,
3) Gminê i Miasto Pelplin,
4) Gminê Tczew,
5) Gminê Subkowy,
6) Gminê Morzeszczyn.
§2
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Tczew.
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4
Powiat mo¿e posiadaæ w³asny herb, flagê i sztandar,
których wzory ustanawiane s¹ przez Radê Powiatu Tczewskiego w drodze uchwa³y.
§5
1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapew-
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nienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ
i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu.
§6
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1 nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Powiatu.
4. Powiaty, zwi¹zki i stowarzyszenia powiatów mog¹ sobie wzajemnie b¹d innym jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej.
ROZDZIA£ 2
ORGANY POWIATU
§7
Organami powiatu s¹:
1) Rada Powiatu Tczewskiego, zwana dalej Rad¹,
2) Zarz¹d Powiatu Tczewskiego, zwany dalej Zarz¹dem.
RADA POWIATU TCZEWSKIEGO
§8
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu z zastrze¿eniem przepisów
o referendum powiatowym.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. W sk³ad Rady wchodzi 23 radnych.
§9
1. Uchwa³y Rady s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e przepisy ustawowe stanowi¹ inaczej.
2. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu Zarz¹dowi absolutorium.
3. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o
odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
4. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
5. Rada rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny, o której mowa w ust. 3, na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium. Po zapoznaniu siê z opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady o nieudzieleniu
Zarz¹dowi absolutorium, Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
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§ 10

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du nie mo¿e pe³niæ
funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Rady Powiatu.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
4. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek
o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone
w § 13 ust. 3.
5. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 4 stosuje siê odpowiednio przepis § 17
ust. 7 z tym, ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
6. Na wniosek Starosty Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest
Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczêcia sesji.
§ 12
1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskania informacji,
wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych.
3. Zawiadomienia o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad Przewodnicz¹cy Rady podaje do publicznej
wiadomoci poprzez lokalne media oraz na tablicy
og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Tczewie.
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4. Terminy obrad komisji Rady s¹ podawane na tablicy
og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Tczewie.
5. Zapewnia siê dostêp do dokumentów wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
z posiedzeñ organów powiatu i komisji Rady.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 udostêpnia Sekretarz Powiatu lub Naczelnik Wydzia³u Organizacyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie
w godzinach pracy starostwa.
Dokumenty z ostatnich posiedzeñ organów powiatu
udostêpniane s¹ w terminie po up³ywie 14 dni od dnia
zakoñczenia sesji i 7 dni po odbyciu posiedzenia komisji Rady lub Zarz¹du.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy Rady przygotowuje i zwo³uje sesje
Rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych pisemnie
co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ miejsce, dzieñ
i godzinê rozpoczêcia sesji.
3. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
4. Materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
5. W przypadku zwo³ania sesji w trybie okrelonym w § 11
ust. 4 nie jest wymagane zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2.
§ 14
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji
okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz
w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych
na podstawie ustaw.
2. W sprawach, w których Rada nie realizuje swoich
uprawnieñ stanowi¹cych i kontrolnych, mo¿e wyra¿aæ
stanowisko (owiadczenie), które nie rodzi skutków
prawnych.
3. Rada dzia³a zgodnie z uchwalonymi planami pracy.
§ 15
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, w porozumieniu ze Starost¹, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz wskazani przez Starostê pracownicy Starostwa Powiatowego w Tczewie.
3. Zarz¹d jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w
przygotowaniu i obs³udze sesji Rady.
§ 16
1. Porz¹dek obrad sesji Rady powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, klubu radnych, lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, Rada Powiatu mo¿e postanowiæ o
przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 1, Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na:

 niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad,
 koniecznoæ jego rozszerzenia,
 potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów,
 inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie podejmowanie uchwa³.
3. Nieobecnoæ na sesji, radny winien usprawiedliwiæ
przed Przewodnicz¹cym Rady.
§ 17
1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
4. Otwarcie sesji Rady Powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:
Otwieram obrady sesji Rady Powiatu Tczewskiego.
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia porz¹dek obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
Przewodnicz¹cy Rady, 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
komisja, klub radnych albo Zarz¹d,
3) poddaje pod g³osowanie zmieniony porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych powodów, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
1/4 ustawowego sk³adu Rady, komisji lub Zarz¹du.
7. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
8. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) informacjê Zarz¹du o sprawach bie¿¹cych i wykonaniu uchwa³ Rady.
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski, owiadczenia i informacje.
§ 18
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du albo komisji Rady, za porednictwem
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub na ¿¹danie pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej
z³o¿enia.
§ 19
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy § 18 ust. 3 i 4.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady zgodnie z
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uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu innym osobom obecnym na sesji Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji,
Przewodnicz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole
sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do innych osób
obecnych na sesji Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad Rady osobom,
które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad
lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu radnym w kolejnoci zg³oszeñ, a Starocie poza kolejnoci¹.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w
szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania porz¹dku obrad.
§ 23
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) klub radnych,
4) komisja Rady,
5) Zarz¹d Powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje Rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 punkty 1  4 wymagaj¹ zaopiniowania przez
Zarz¹d.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty tych uchwa³
komisjom Rady i radcy prawnemu do zaopiniowania.
§ 24
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
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5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
6) opiniê radcy prawnego.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§ 25
1. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Zarz¹dowi, zajêcia stanowiska wobec
zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek
w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia
i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
§ 26
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy Przewodnicz¹cy Rady.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 27
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza 3-osobowa Komisja
Skrutacyjna wybrana przez Radê sporód radnych.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji i przedstawia Radzie do zatwierdzenia zasady g³osowania.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
6. Z g³osowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 28
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
W przypadku, gdy celem g³osowania jest wybór jednej z wielu mo¿liwoci, g³osuj¹cy wypowiada siê za
jednym z rozwi¹zañ. Zostaje przyjête rozwi¹zanie, które otrzyma³o najwiêksz¹ iloæ g³osów.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹
wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita
przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
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3. W razie, gdy wynik g³osowania budzi uzasadnione
w¹tpliwoci, Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza ponowne
g³osowanie.
§ 29
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady,
uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy Rady prowadz¹cy sesjê.
§ 30
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady. Rejestr uchwa³
prowadzi Starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
Uchwa³a organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu w ci¹gu
dwóch dni od ich podjêcia.
4. Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 31
1. Z przebiegu sesji Rady sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbycia sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ, przerwanie obrad,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy opucili obrady przed ich zakoñczeniem, radnych, którzy nie brali udzia³u w g³osowaniu,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
Radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
4. Protokó³ z sesji Rady wyk³ada siê do publicznego wgl¹du nie póniej ni¿ w 14 dniu po zakoñczeniu sesji.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na
nastêpnej sesji lub na kolejnej sesji je¿eli przerwa miêdzy sesjami by³a krótsza ni¿ 14 dni. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny byæ wnoszone przez rad-

nych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji Rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
§ 32
1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê w drodze obwieszczeñ, a tak¿e w rodkach masowego przekazu, a w szczególnoci w mediach lokalnych.
2. Za dzieñ og³oszenia przepisów porz¹dkowych uwa¿a
siê dzieñ wskazany w obwieszczeniu.
3. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onym na obszarze powiatu
i starostom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po
ich ustanowieniu.
§ 33
Starostwo gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie
zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez
powiat.
§ 34
1. Obs³ugê Rady i jej komisji zapewnia wyodrêbniona
komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa.
2. Wszystkie pisma i dokumenty kierowane do Rady i komisji Rady dekretowane s¹ przez Przewodnicz¹cego
Rady.
3. Wszystkie pisma Rady i komisji kierowane na zewn¹trz
wymagaj¹ akceptacji Przewodnicz¹cego Rady.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 35
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz powiatowych
jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez Radê.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez Radê.
§ 36
1. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz¹cy.
2. Rada wybiera Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych
cz³onków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 4 do 7, w
tym zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza komisji.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radê.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu,
o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 stycznia roku,
którego dotyczy ten plan. Roczny plan kontroli zawiera terminarz, wykaz kontrolowanych jednostek i zakres
kontroli.
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5. Za zgod¹ Rady, Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianym
w rocznym planie kontroli.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji. W przypadku
równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego Komisji.
2. Sekretarz Komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady, mo¿e powo³ywaæ
rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³adaj¹cy siê z 2 do 3 cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy Komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli okrelaj¹c w nim zakres kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 2
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w ust. 2.
§ 39
1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
2. Cz³onek Komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka Komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
§ 40
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 41
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 7 dni od zakoñczenia kon-
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troli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarz¹du, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê do Rady. Rozstrzygniêcie Rady jest ostateczne.
Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie
z wyników kontroli zleconych przez Radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
6 miesiêcy.
§ 42

Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony informacji niejawnych obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
KOMISJE RADY POWIATU
§ 43
1. Rada, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie w ca³ym zakresie swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany
i odwo³ywany przez Radê. Komisja mo¿e powo³aæ sekretarza komisji.
4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym tylko jednej.
5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
6. W pracach komisji jako cz³onkowie nie bior¹ udzia³u:
Przewodnicz¹cy Rady, Starosta, Wicestarosta oraz
pozostali cz³onkowie Zarz¹du.
7. W pracach komisji mog¹ uczestniczyæ doradcy merytoryczni.
8. Wiceprzewodnicz¹cy Rady mo¿e byæ cz³onkiem tylko
jednej sta³ej komisji.
§ 44
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
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1) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ i przygotowywanie projektów uchwa³,
2) opiniowanie projektów uchwa³ Rady zwi¹zanych merytorycznie z zakresem prac komisji,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³
Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci
Rady i Zarz¹du.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz do roku
oraz w ka¿dym czasie  na ¿¹danie Rady.
§ 45
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ w liczbie 4-7 cz³onków, w tym
przewodnicz¹cy.
2. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Z posiedzenia komisji przewodnicz¹cy komisji, lub
wskazana przez niego osoba sporz¹dza protokó³ wraz
z wnioskami.
3. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia wszystkich cz³onków komisji o terminie i miejscu posiedzenia z wyprzedzeniem 7 dni.
5. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje radny wskazany przez
przewodnicz¹cego komisji.
§ 47
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w protokole komisji jako wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Stanowisko komisji przedstawia na sesji Rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny
sprawozdawca.
§ 48
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela Rada w uchwale o powo³aniu
komisji.

2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
KLUBY RADNYCH
§ 49
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 50
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w ci¹gu 7 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zwieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu  je¿eli klub j¹ posiada.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulaminy klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.
ZARZ¥D POWIATU
§ 51
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym powiatu.
2. Rada wybiera Zarz¹d w liczbie 4 osób, w tym Starostê
i Wicestarostê, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.
3. Cz³onkowie Zarz¹du mog¹ byæ wybrani spoza sk³adu
Rady.
§ 52
1. Ze Starost¹, Wicestarost¹ i cz³onkami Zarz¹du spoza
Rady nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Z cz³onkami Zarz¹du bêd¹cymi radnymi, mo¿e byæ
nawi¹zany stosunek pracy na podstawie wyboru.
§ 53
1. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadañ Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym
Powiatowego Urzêdu Pracy.
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§ 54

§ 58

1. Starosta organizuje pracê Zarz¹du i starostwa, kieruje
bie¿¹cymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat
na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
3. Czynnoci o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du Powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez Zarz¹d.
6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie Wicestarostê,
poszczególnych cz³onków Zarz¹du, pracowników starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w
ust. 5.

1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska Zarz¹du.
3. Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du.
4. Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta.
W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
Zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d stosuje siê
odpowiednio § 9 ust. 1.
6. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi arabskimi numer posiedzenia zarz¹du, numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
7. W sprawach, w których Zarz¹d nie realizuje swoich
zadañ, mo¿e wyra¿aæ stanowisko (owiadczenie), które nie rodzi skutków prawnych.

§ 55
Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy
Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego
porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.
§ 56
1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 1 raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby, Starosta mo¿e zwo³aæ Zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du, w terminie 3 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 57
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im
Starosta, a pod jego nieobecnoæ Wicestarosta.
2. W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie Zarz¹du  z g³osem stanowi¹cym oraz Sekretarz Powiatu
i Skarbnik Powiatu  z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze wzglêdu na
przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.

§ 59
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom Zarz¹du oraz Sekretarzowi Powiatu i Skarbnikowi Powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady
chyba, ¿e Rada okreli zasady wykonywania swojej
uchwa³y.
3. Starosta sk³ada Radzie na ka¿dej sesji sprawozdanie z
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 60
1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez Zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Zarz¹d.
8. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ Zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.
SEKRETARZ I SKARBNIK POWIATU
§ 61
1. Rada powo³uje i odwo³uje Sekretarza Powiatu na wniosek Starosty.
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2. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
3. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczn¹
i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Zarz¹d
i Starostê.
2. Sekretarz Powiatu uczestniczy w pracach Zarz¹du oraz
mo¿e uczestniczyæ w obradach Rady i jej komisji z g³osem doradczym.
§ 62
1. Rada powo³uje i odwo³uje Skarbnika Powiatu na wniosek Starosty.
2. Skarbnik Powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
3. Zadania Skarbnika Powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
4. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
5. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust.
3, Skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
6. Skarbnik Powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Skarbnik Powiatu uczestniczy w pracach Zarz¹du oraz
mo¿e uczestniczyæ w obradach Rady i jej komisji z g³osem doradczym.
ROZDZIA£ 3
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU,
POWIATOWE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 63
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹ w szczególnoci:
1) domy pomocy spo³ecznej,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
3) szko³y ponadgimnazjalne
4) placówki owiatowo-wychowawcze,
5) placówki opiekunczo-wychowawcze,
6) Powiatowy Urz¹d Pracy w Tczewie,
7) Powiatowy Zarz¹d Dróg w Tczewie
8) Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Tczewie.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek Rada.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarz¹d Powiatu, chyba, ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
5. Zarz¹d prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie.
6. Status prawny pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu okrela odrêbna ustawa.

ROZDZIA£ 4
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 64
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez Radê na rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 65
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du.
2. Zarz¹d przygotowuje i przedstawia Radzie, nie póniej
ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego oraz ustalenia Rady.
3. Bez zgody Zarz¹du, Rada nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 66
Rada okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac
nad projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez Radê szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które Zarz¹d powinien przedstawiæ Radzie wraz z projektem uchwa³y
bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu powiatu.
§ 67
1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
Radê, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku
bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest
projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie.
3. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa
ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia
roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w
ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, Rada mo¿e
uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na okres
objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 4, Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
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1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada Zarz¹d.
2. Zarz¹dowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
ROZDZIA£ 5
MIENIE POWIATU
§ 69
1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 70
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 71
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 72
1. Zarz¹d mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ
wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
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2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarz¹d, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
ROZDZIA£ 6
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 73
Zmian statutu dokonuje Rada w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 74
Statut Powiatu Tczewskiego podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2591
UCHWA£A Nr IX/103/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 131/2 po³o¿onej
we wsi Nowa Cerkiew gm. Chojnice z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r.) oraz art. 7-11, art. 18
ust. 3, art. 25 art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr 131/2 po³o¿onej we wsi Nowa Cerkiew, gm.
Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan, o którym mowa w §§ 1 obejmuje teren dzia³ki nr
131/2 po³o¿onej we wsi Nowa Cerkiew, gm. Chojnice o
powierzchni 0,1548 ha.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu o którym mowa w § 1 jest
teren pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi oznaczony na
rysunku planu symbolem MN/U.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹czniki Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone
3) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
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§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia, okrelone w § 6 i § 7 niniejszej Uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Gminy w Chojnicach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4) powierzchni biologicznie czynnej  nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu niezabudowan¹ i nieutwardzon¹ lecz pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub rolinnoci¹ urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie
oraz zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wydziela siê teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi oznaczony na rysunku planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y symbolem MN/U
(Za³¹cznik Nr 1).
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) lokalizacjê budynku mieszkalnego,
2) lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych (zgodnie z ust. 5),
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (w tym gara¿u),
4) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) pozostawiæ min. 30% powierzchni dzia³ki jako powierzchniê biologicznie czynn¹, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹,
2) w zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe (w tym gara¿) dla u¿ytkowników sta³ych oraz dla u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo,
3) nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹
wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia
lub utylizacji,
4) nieprzekraczalna w stronê drogi linia zabudowy jak
na rysunku planu.
4. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania bry³y budynków:
1) budynek mieszkalny wolnostoj¹cy,
2) zaleca siê lokalizacjê us³ug w formie wydzielonych
pomieszczeñ w budynku mieszkalnym lub ³¹czenia
budynku us³ugowego z budynkiem mieszkalnym,
3) maks. wysokoæ budynków do II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe),
4) dachy wysokie o spadkach po³aci dachowych min.
40o z zaleceniem aby g³ówna kalenica budynku
mieszkalnego by³a równoleg³a do istniej¹cej drogi,
5) zaleca siê stosowaæ wzorce budownictwa regionalnego,
6) architektura budynku mieszkalnego, us³ugowego,
gospodarczych i obiektów ma³ej architektury powinna byæ jednorodna.
5. Us³ugi, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 musz¹
mieæ charakter nieuci¹¿liwy dla mieszkañców tzn., ¿e

ewentualna uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej nie
mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne dzia³ki lub
dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bêd¹ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Rozdzia³ 3
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
3. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
4. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych przed
odprowadzeniem do gruntu lub do odbiornika powinny byæ podczyszczone w stopniu spe³niaj¹cym
wymagania okrelonych przepisów.
5. Zasilanie w energiê elektryczn¹ istniaj¹c¹ lini¹ kablow¹ nn po jej przed³u¿eniu do granic opracowania.
6. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
7. Zaleca siê zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne budynków np. elektryczne, olejowe lub gazowe.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§8
Uchwala siê dla terenu objêtego planem 30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

2592
UCHWA£A Nr XIII/417/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Gospody 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,
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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 Oliwa Dolna rejon ulicy Gospody obejmuj¹cy obszar 25,0 ha.
Granice obszaru okrelaj¹:
 od pó³nocno  wschodniej strony granica Drogi Zielonej,
 od po³udniowo  wschodniej strony ul. Pomorska,
 od po³udniowo  zachodniej strony ul. Gospody,
 od pó³nocno  zachodniej strony granica z miastem
Sopotem
zgodnie z rysunkiem planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 20 terenów (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001
do 020) 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.
24  zabudowa mieszkaniowa intensywna  domy
mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej.
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.
32  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
strefê mieszkaniow¹ 24 i wybrane us³ugowe: 33 lub
34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹
mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
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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.
51  obiekty u¿ytecznoci publicznej chronione: np.:
owiaty, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej.
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.
85  tereny obs³ugi transportu drogowego, np.: parkingi, gara¿e, stacje obs³ugi samochodów, stacje paliw, centra logistyczne, autoporty.
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, 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,
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.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
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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
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc
postojowych
Lp

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

1
1.
2.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy dziennego
i sta³ego pobytu dla osób starszych

3
1 mieszkanie
1 mieszkanie

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa
nieograniczonego
parkowania
4
MIN 2
MIN 1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿y

MIN 25

3.

4.

Sklepy o powierzchni sprzeda¿y
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

5.

Biura, urzêdy, poczty, banki

6.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

7.

Kocio³y, kaplice

8.

Domy parafialne, domy kultury

9.

Kina, teatry

1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22

10. Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 20 +0,3 m.p. dla
autokaru

11. Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie do nauczania

MIN 1,5

12. Szko³y rednie

1 pomieszczenie do nauczania

MIN 1,5

1 oddzia³
10 ³ó¿ek
100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 3
MIN 6

15. Rzemios³o us³ugowe
16.

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 MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 13,5 ha

5

MIN 30

100 miejsc siedz¹cych

13. Przedszkola, wietlice
14. Szpitale, kliniki

Uwagi

MIN 3
MIN 10

3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 32
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA zawieraj¹ca strefy 24 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) 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: 1,0
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
20%
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu:
a) dzia³kê dla budynku istniej¹cego wydziela siê co
najmniej w granicach niezbêdnych dla jego prawid³owego funkcjonowania,
b) w przypadku koniecznoci wydzielenia dzia³ki
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej
 nale¿y wyznaczyæ je w minimalnych niezbêdnych granicach
6) inne:
a) ci¹g pieszy jak na rysunku planu  kontynuacja
w Sopocie (poza granicami planu)
b) ci¹g rowerowy jak na rysunku planu,
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: jak na rysunku planu
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
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: z ul. Gospody 019-82 (ograniczona), ul. Or³owskiej 015-81 i ul. Jakuba Wejhera 017-81
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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) ustala siê poziom ha³asu jak dla zabudowy mieszkaniowej,
2) zachowanie istniej¹cego drzewostanu
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca infrastruktura techniczna:
a) magistrala wodociàgowa Ø 400 mm, Ø 200mm,
Ø 150 mm,
b) przepompownia cieków Or³owska,
c) kolektor kanalizacji sanitarnej Ø 0,50 m, Ø 0,25 m,
d) kolektor kanalizacji deszczowej Ø 0,40 m, Ø 0,30 m,
e) sieæ gazowa redniego cinienia Ø 110 mm,
f) sieæ ciep³ownicza 2 x D200, 2 x D150, 2 x D100,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI IN-

15.
16.

17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

WESTYCYJNEJ, 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
Bitwy pod P³owcami
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy wy³¹czyæ parkingi w tym równie¿ parkingi terenowe.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) Zaleca siê lokalizacjê parkingów podziemnych,
3) Zaleca siê w³¹czenie ulicy wewnêtrznej obs³uguj¹cej pawilony handlowe przy ul. Gospody 29 do projektowanej ulicy dojazdowej 020-81

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,5 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 51
OBIEKT U¯YTECZNOCI PUBLICZNEJ CHRONIONY 
przedszkole
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: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
20%
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: 15,0 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: z ul. Gospody 019-82 poprzez
teren 001-32,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej 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 elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy kolektor kanalizacji deszczowej Æ 0,30 m,
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
Bitwy pod P³owcami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 1,55 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 51
OBIEKT U¯YTECZNOCI PUBLICZNEJ CHRONIONY 
szko³a podstawowa
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: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
20%
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, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 15,0
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Or³owskiej 015-81 i ul.
Or³owskiej poprzez teren 001-31,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy kolektor kanalizacji deszczowej Ø 0,30 m,
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
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 1,1 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA

Poz. 2592
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Nr strefy 33
US£UGI
FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) indywidualne gara¿e boksowe,
ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
30%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: jak na rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 15,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4 oraz minimum 400 miejsc postojowych
ponad przewidywane zapotrzebowanie dla projektowanych us³ug
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Gospody 019-82 poprzez teren 001-32 i ul. Or³owskiej 015-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Ø 400 mm,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) Poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy wprowadziæ
pas zieleni z zastrze¿eniem pkt 2
2) Zakaz zabudowy, trwa³ego grodzenia i nasadzeñ
zieleni¹ wysok¹ w odleg³oci 5,0 m od istniej¹cej
krawêdzi magistrali wodoci¹gowej
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Funkcja preferowana: parkingi, gara¿e,
2) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,7 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) 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:
70%
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
1) dostêpnoæ drogowa: z ulicy Jakuba Wejhera 01781,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza i gazowa,
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
Bitwy pod P³owcami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,41 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 51
OBIEKT U¯YTECZNOCI PUBLICZNEJ CHRONIONYszpital
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: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
20%
4) wielkoæ dzia³ki: minimalna: 4100 m2, maksymalna:
nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê

Poz. 2592

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 15,0 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: z ul. Jakuba Wejhera 01981 poprzez ci¹g pieszy 021-86,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
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
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0,1 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA

Poz. 2592
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Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO- US£UGOWA zawieraj¹ca strefy 21 i 33
FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
35%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 500,0 m2 maksymalna: 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: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: dwuspadowy o k¹cie nachylenia powy¿ej 400
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ulicy Jakuba Wejhera 01781,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
1) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
2) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
4) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
5) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) 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
Ustala siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,
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

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
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA zawieraj¹ca strefy 21 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) 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: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
35%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 500,0 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: dwuspadowy o k¹cie nachylenia powy¿ej 400
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ulicy Jakuba Wejhera 01781
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
5) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
6) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) 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
Ustala siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,
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
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 0,95 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA zawieraj¹ca strefy 21 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Hurtownia czêci samochodowych, oraz warsztat samochodowy przy ul. Wejhera 18A
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
35%

7.

8.
9.
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17.
18.

Poz. 2592

4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 500,0 m2 maksymalna: 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: 12,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: dwuspadowy o k¹cie nachylenia powy¿ej 400
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Jakuba Wejhera 01781, z ci¹gu pieszo-jezdnego 018  86 i ul. Helskiej
016-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Ustala siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,
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
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

Poz. 2592
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 0,7 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA zawieraj¹ca strefy 21 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) 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: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
35%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 500,0 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: dwuspadowy o k¹cie nachylenia powy¿ej 400
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Jakuba Wejhera 01781, ul. Helskiej 016-81 i ul. Or³owskiej 015-81
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Ustala siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA zawieraj¹ca strefy 21 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) 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: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
35%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 500,0 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: dwuspadowy o k¹cie nachylenia powy¿ej 400
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

 6910 

1) dostêpnoæ drogowa: z ulicy Or³owskiej 015-81
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Ustala siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Ograniczenie stanowi istniej¹cy i projektowany kolektor kanalizacji deszczowej na dzia³ce obrêb 7
Nr 134
2) Korytarz in¿ynieryjny jak na rysunku planu o szerokoci 11,0 m dla planowanego kolektora Granicznego  kanalizacji deszczowej Ø 1,0 m
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
Bitwy pod P³owcami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 85
TERENY OBS£UGI TRANSPORTU DROGOWEGO
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Indywidualne gara¿e boksowe,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê

Poz. 2592

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
80%
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: 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ul.
Or³owskiej 015-81,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 15,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Minimum 90 miejsc postojowych,
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ulicy Or³owskiej 015-81
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Korytarz in¿ynieryjny jak na rysunku planu o szerokoci 6,0 m dla planowanego kolektora Granicznego
 kanalizacji deszczowej Ø 1,0 m
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
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Poz. 2592

 6911 

1) Funkcja preferowana: parking, gara¿ wielopoziomowy,
2) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,41 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
3) budynki zamieszkania zbiorowego,
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:
70%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: strefa maksymalna: nie
ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: zakaz nowych podzia³ów
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy:: 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ul.
Or³owskiej 015-81,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 15,0 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: z ulicy Or³owskiej 015-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Korytarz in¿ynieryjny jak na rysunku planu o szerokoci 6,0 m dla planowanego kolektora Granicznego
 kanalizacji deszczowej Ø 1,0 m
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
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Funkcja preferowana: parkingi, gara¿e
2) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 85
TERENY OBS£UGI TRANSPORTU DROGOWEGO
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Indywidualne gara¿e boksowe
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:
70%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: strefa maksymalna: nie
ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: 5,0 m od projektowanego kolektora Granicznego kanalizacji deszczowej,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 15,0 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Minimum 40 miejsc postojowych,
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
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1) dostêpnoæ drogowa: z ulicy Gospody 019-82 i ul.
dojazdowej 020-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do miejskiej 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,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej 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
Korytarz in¿ynieryjny jak na rysunku planu o szerokoci 6,0 m dla planowanego kolektora Granicznego
 kanalizacji deszczowej Ø 1,5 m,
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
Bitwy pod P³owcami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Funkcja preferowana: parking, gara¿ wielopoziomowy,
2) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 015
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L (ul. Or³owska)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
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3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodnik
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód powierzchniowych 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
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z ul. Pomorsk¹ (poza granicami planu)
o pe³nych relacjach

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 016
2. POWIERZCHNIA 0,1 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D (ul. Helska)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 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:
a) plac do zawracania,
b) chodniki,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód powierzchniowych do kanalizacji deszczowej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
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
Bitwy pod P³owcami.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Wyklucza siê zjazd na ul. Pomorsk¹ (poza granicami
planu),
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 017
2. POWIERZCHNIA 0,5 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L (ul. Jakuba Wejhera)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 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
Odprowadzenie wód powierzchniowych 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
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z ul. Gospody 019-82 o wszystkich relacjach
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 018
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 86
WYDZIELONY CI¥G PIESZY
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
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Jakuba Wejhera 017-81
2) zaopatrzenie w wodê: nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych: 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: 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 INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, minimum 5,0 m
2) Dopuszcza siê ograniczony ruch pojazdów
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 019
2. POWIERZCHNIA 2,43 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z (ul. Gospody)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 50 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,5 m
3) przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: wyklucza siê
za wyj¹tkiem ustalonych skrzy¿owañ i zjazdów o
których mowa w pkt 13
5) wyposa¿enie:
a) chodniki,
b) cie¿ka rowerowa
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) W miarê mo¿liwoci zachowanie istniej¹cego zadrzewienia
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
1) Ci¹g pieszy po pó³nocnej stronie ulicy  jak na rysunku planu,
2) cie¿ka rowerowa od ul. Pomorskiej do skrzy¿owania miêdzy budynkami mieszkalnymi przy
ul. Gospody Nr 6 i 8  po po³udniowej stronie, dalej po stronie pó³nocnej  jak na rysunku planu
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.

Poz. 2592

13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Skrzy¿owania i zjazdy:
1) z jezdni pó³nocnej do terenów po³o¿onych na pó³noc od ulicy:
a) skrzy¿owanie z ul. Jakuba Wejhera 017-81 (wszystkie relacje),
b) skrzy¿owanie z wewnêtrzn¹ ulic¹ Gospody spó³dzielni mieszkaniowej (wszystkie relacje),
c) skrzy¿owanie z projektowanym dojazdem do
parkingu wielokondygnacyjnego hali widowiskowo  sportowej 020-81 (wszystkie relacje),
2) z jezdni po³udniowej do terenów po³o¿onych na
po³udnie:
a) zjazd do parkingu przy pawilonach handlowych
(na prawe skrêty),
b) skrzy¿owanie pomiêdzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Gospody Nr 6 i 8 (wszystkie relacje),
c) zjazd do parkingu przy budynku mieszkalnym
przy ul. Gospody Nr 8 (na prawe skrêty),
d) skrzy¿owanie z wewnêtrzn¹ ulic¹ (Husytów, dawniej ul. Gospody) spó³dzielni mieszkaniowej
(wszystkie relacje),
e) skrzy¿owanie z ul. Ryback¹ (poza granicami planu  wszystkie relacje),
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Szerokoæ chodnika po stronie pó³nocnej powinna
uwzglêdniaæ ruch pieszy do hali widowiskowo  sportowej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY GOSPODY
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0119
1. KARTA TERENU NUMER 020
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D (projektowana)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 10,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30,0 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
Odprowadzenie wód powierzchniowych 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
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11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
Bitwy pod P³owcami.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Skrzy¿owanie z ulic¹ wewnêtrzn¹ terenu 001-31obs³uguj¹c¹ pawilony handlowe przy ul. Gospody 29
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 Oliwa Dolna
rejon ulicy Gospody w miecie Gdañsku w skali 1:1000
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
zasadach zagospodarowania terenu,
3) przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej,
4) ci¹g pieszy,
5) cie¿kê rowerow¹,
6) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
§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 ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia 1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Oliwa Dolna zatwierdzony Uchwa³¹ Nr IX/100/94 Rada Miasta Gdañska z dnia 8 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 37 z 14 grudnia 1994 r.
poz. 195).
§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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UCHWA£A Nr XIII/418/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLIWA GÓRNA rejon osiedla
VII DWÓR 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 Oliwa Górna rejon osiedla VII Dwór w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni ok. 13,6
ha ograniczony od pó³nocy, zachodu i po³udnia  granic¹ lasu i pokrywaj¹c¹ siê z ni¹ granic¹ Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego oraz od wschodu  ulic¹ Norblina, zgodnie z rysunkiem planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 20 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 020) 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.
24  zabudowa mieszkaniowa intensywna  domy
mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej.
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.
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3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej
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,
9) budynki zamieszkania zbiorowego,
4) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych dopuszcza siê 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,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
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.
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,

Lp

1
1.
2.
3.

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
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2) MIESZKANIE INTEGRALNIE ZWI¥ZANE Z PROWADZON¥ DZIA£ALNOCI¥ GOSPODARCZ¥  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, 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,
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) oraz
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 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 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.

Podstawa odniesienia

3
1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek

Wskaniki miejsc
postojowych
Strefa C
Obszary
ekstensywnej
zabudowy
miejskiej
Strefa
nieograniczonego
parkowania
4
MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3

Uwagi

5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2593
4.
5.
6.

Hotele, pensjonaty
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla osób
starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej do
2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

7.

Restauracje, kawiarnie, bary

8.

Biura, urzêdy, poczty, banki

9.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

10. Kocio³y, kaplice
11. Domy parafialne, domy kultury
12. Szko³y rednie
13. Przedszkola, wietlice

10 ³ó¿ek

MIN 6

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie do
nauczania
1 oddzia³

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 2,4 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
6) inne  punkt widokowy jak na rysunku planu
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  nie ustala siê
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 1,5
MIN 3

4) odprowadzenie wód opadowych  nie ustala siê
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  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
obszar po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie
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
likwidacja budynku po nieistniej¹cym ju¿ wyci¹gu
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) wycinka zieleni wysokiej na linii otwaræ widokowych
2) ochrona rzeby terenu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 2,98 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.
5.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7.
1)
2)
3)
4)
8.
9.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
10.
11.
1)
2)

12.
13.
14.

15.
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Nr strefy 62
ZIELEÑ URZ¥DZONA
FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
 nie ustala siê
maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie
ustala siê
wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê
inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
inne  ci¹gi piesze jak na rysunku planu
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
linie zabudowy  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
formy zabudowy  nie ustala siê
kszta³t dachu  nie ustala siê
PARKINGI
podziemny przy ul. Micha³owskiego (minimalna iloæ
stanowisk postojowych  160)
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
dostêpnoæ drogowa  od ul. Micha³owskiego 019 
81, ul. Norblina 016  81, ul. Mehoffera 017  81 i ul.
Rodakowskiego znajduj¹cej siê czêciowo w obrêbie
terenu 010  24
zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala siê
odprowadzenie wód opadowych  nie ustala siê
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
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
czêæ terenu po³o¿ona w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie
zakaz makroniwelacji rozumianej jako zmiany naturalnej rzeby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokoæ wzglêdn¹ wiêksz¹ ni¿ 1 m, z wy³¹czeniem terenu przeznaczonego
pod parking podziemny
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

Poz. 2593

0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
lokalizacja parkingu podziemnego pod boiskami
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê zachowanie drzew owocowych do czasu
nasadzeñ innej zieleni typowej dla parków miejskich
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,60 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
6) inne  ci¹g pieszy jak na rysunku planu
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  od ul. Or³owskiego 020 
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  z sieci elektroenergetycznej
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
obszar po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie

Poz. 2593
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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
Zaleca siê zachowania istniej¹cego drzewostanu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 1,59 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 24
ZABUDOWA MIESZKANIOWA INTENSYWNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
budynki zamieszkania zbiorowego
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:
a) dzia³kê dla budynku istniej¹cego wydziela siê co
najmniej w granicach niezbêdnych dla jego prawid³owego funkcjonowania
b) w przypadku koniecznoci wydzielenia dzia³ki
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej
nale¿y wyznaczyæ j¹ w minimalnych niezbêdnych
granicach
6) inne  dopuszcza siê nadbudowê na istniej¹cych budynkach
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
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Micha³owskiego 019
 81 i ul. Or³owskiego 020  81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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
pielêgnacja istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca stacja transformatorowa 15/0,4kV
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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
ZABUDOWA MIESZKANIOWA EKSTENSYWNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
budynki zamieszkania zbiorowego
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
zespó³ gara¿y
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 0,3
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

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  od ul. Or³owskiego 020 
81
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
2) salony samochodowe (z serwisem)
3) budynki zamieszkania zbiorowego

Poz. 2593

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  nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
60%
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
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Micha³owskiego 019
 81 i ul. Or³owskiego 020  81
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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 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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

Poz. 2593
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
ZABUDOWA MIESZKANIOWA EKSTENSYWNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
budynki zamieszkania zbiorowego
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: 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  od ul. Micha³owskiego 019
 81 i ul. Or³owskiego 020  81
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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 INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,77 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
ZABUDOWA MIESZKANIOWA EKSTENSYWNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
budynki zamieszkania zbiorowego
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
6) inne  ci¹g pieszy jak na rysunku 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  od ul. Micha³owskiego 019
 81 i ul. Norblina 016  81
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
2) salony samochodowe (z serwisem)
3) budynki zamieszkania zbiorowego
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 
60%
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
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Poz. 2593

1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Rodakowskiego znajduj¹cej siê na terenie 010  24
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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 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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 1,07 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 24
ZABUDOWA MIESZKANIOWA INTENSYWNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
budynki zamieszkania zbiorowego
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
zespó³ gara¿y
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu:
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a) dzia³kê dla budynku istniej¹cego wydziela siê co
najmniej w granicach niezbêdnych dla jego prawid³owego funkcjonowania
b) w przypadku koniecznoci wydzielenia dzia³ki
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej
nale¿y wyznaczyæ j¹ w minimalnych niezbêdnych
granicach
6) inne  dopuszcza siê nadbudowê na istniej¹cym
budynku
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
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Rodakowskiego 018
 81
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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
Istniej¹ca stacja transformatorowa 15/0,4kV
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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 86
WYDZIELONY CI¥G PIESZO  JEZDNY
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
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Rodakowskiego 018
 81
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  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  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 INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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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 OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
ZABUDOWA MIESZKANIOWA EKSTENSYWNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
budynki zamieszkania zbiorowego
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: 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  od ul. Rodakowskiego 018
 81 i ul. Mehoffera 017  81
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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

Poz. 2593

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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
ZABUDOWA MIESZKANIOWA EKSTENSYWNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
budynki zamieszkania zbiorowego
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: 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  od ul. Rodakowskiego 018 
81, ul. Mehoffera 017  81 i ul. Norblina 016  81
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
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6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 0,10 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
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Rodakowskiego 018
 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  z sieci elektroenergetycznej
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
obszar po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie
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 OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 015
2. POWIERZCHNIA 0,94 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
2) salony samochodowe (z serwisem)
3) budynki zamieszkania zbiorowego
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
kot³ownia osiedlowa, piekarnia
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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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: nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
PARKINGI
parking ogólnodostêpny (minimalna iloæ stanowisk
postojowych  40 poza miejscami wynikaj¹cymi z lokalizacji us³ug), parkingi dla us³ug zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Rodakowskiego 018
 81 i ul. Norblina 016  81
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
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub 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
Istniej¹ca stacja transformatorowa 15/0,4kV
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
1) lokalizacja parkingu na obszarze by³ego placu sk³adowego
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 016

Poz. 2593

2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L  ulica Norblina
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0 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 dwustronne
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
zakaz wycinki alei lipowej wzd³u¿ ulicy Norblina, z wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych
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 I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 017
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D  ulica Mehoffera
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 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  chodnik
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA

Poz. 2593
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ze wzglêdu na znaczne nachylenie drogi koniecznoæ
regulacji sp³ywu wód deszczowych
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 I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 018
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D  odcinek ulicy Rodakowskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 9,0 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  chodnik jednostronny
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
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 I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222

1. KARTA TERENU NUMER 019
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D  ulica Micha³owskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 11,0 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, rondo
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
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 I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
OSIEDLA VII DWÓR W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU Nr 0222
1. KARTA TERENU NUMER 020
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D  odcinek ulicy Or³owskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 8,0 m
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
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodnik jednostronny
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
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
Zachowanie istniej¹cego ci¹gu pieszego z dopuszczonym ruchem ko³owym ³¹cz¹cego ul. Micha³owskiego i ul. Or³owskiego
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 Oliwa Górna rejon osiedla VII Dwór w miecie Gdañsku w skali 1: 1000
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie,
5) punkt widokowy.

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2594
UCHWA£A Nr XIV/451/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego £ostowice Po³udniowe  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej 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

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.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego £ostowice Po³udniowe  rejon ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od wschodu  ulic¹ Niepo³omick¹,
2) od po³udnia  przebiegiem gazoci¹gu rednioprê¿nego,
3) od zachodu  zachodni¹ granic¹ proj. ulicy tzw. Nowej Abrahama i proj. ulicami wewnêtrznymi w planie £ostowic Po³udniowych,
4) od pó³nocy  pó³nocn¹ granic¹ ulicy tzw. Nowej
Abrahama.

§8

§2

Traci 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. Gd. z dnia 30 wrzenia 1993 r., Nr 18
poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Oliwa w miecie
Gdañsku, zatwierdzony Zarz¹dzeniem nr 2/81 Prezydenta Miasta Gdañska z dnia 5 stycznia 1981 r. (Dz. Urz.
WRN w Gdañsku Nr 2 poz. 12 z 15 maja 1981 r.) wraz z
pón. zm.

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 26 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 026) 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:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego.
24  zabudowa wielorodzinna.
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33

§7

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2594

us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
32  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo - sk³adowa.
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb),

azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów
osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
61  zieleñ chroniona
zieleñ niedostêpna dla ludnoci (np. zamkniête rezerwaty przyrody, wydmy itd.).
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem).
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.
82  drogi i ulice zbiorcze.
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym.
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu  RUCH  w obrêbie dróg 81,
82 i 83.
§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) 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 w metrach,
3) dachy strome  dachy o nachyleniu po³aci powy¿ej
35o.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania

1

2

3

4

1.
2.
3.

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

1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

4.
5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
6.

Targowiska, hale targowe

7.

Restauracje, kawiarnie, bary

8.

Biura, urzêdy, poczty, banki

9.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

10.

Kocio³y, kaplice
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1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12

2

11.

Domy parafialne, domy kultury

12.

Kina, teatry

13.

Obiekty muzealne i wystawowe

14.

Przedszkola, wietlice

15.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

16.

Rzemios³o us³ugowe

1000 m
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 8

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

1 oddzia³

MIN 3

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:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 61
zieleñ chroniona, zbiornik retencyjny
Dopuszcza siê lokalizacjê pasa technologiczno-eksploatacyjnego dla obs³ugi Potoku Kowalskiego i zbiornika retencyjnego.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wymagane jest zabezpieczenie nasypu przed erozj¹
i nieskanalizowanym sp³ywem wód opadowych.

12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ochronê istniej¹cych zadrzewieñ, nie porastaj¹cych terenu zbiornika, nale¿y je uzupe³niaæ gatunkami szlachetnymi.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,61 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy us³ugowej nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulic 018-83 i 020-82.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 020-82 i z ulic poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  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) minimum 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹ (³¹cznie
z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji),
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 018-83
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zagospodarowanie terenu w sposób
integralny z terenem s¹siaduj¹cym od strony pó³nocnej,
b) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.,
c) ustala siê przeznaczenie parterów budynków na
funkcje us³ugowe,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) zabudowa jednorodzinna za wyj¹tkiem ma³ych domów mieszkalnych,
2) gara¿owiska kubaturowe,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min. 1,0
2) zasady podzia³u  min. 800m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy us³ugowej nieprzekraczalne w linii rozgraniczaj¹cej ulicy 018-83.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla
zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
8) utylizacja odpadów sta³ych  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) minimum 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹ (³¹cznie
z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji),
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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15.
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nia odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 018-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dla dachów stromych ustala siê dachy symetryczne: dwu- lub czterospadowe,
b) dla dachów stromych ustala siê równoleg³e lub
prostopad³e po³o¿enie kalenic w stosunku do osi
ul. 018-83,
c) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
d) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
e) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ZABUDOWA bliniacza i szeregowa, gara¿owiska kubaturowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m²
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min. 1,2
2) zasady podzia³u  min. 800 m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m; maks. 18,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy
us³ugowej nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulic 018-83 i 020-82; dla wszelkiego rodzaju za-

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
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budowy linia nieprzekraczalna w odleg³oci 10,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej terenu 006-61.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 020-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla
zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹ (³¹cznie
z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji),
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
a) teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych,
b) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 018-83.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dla dachów stromych ustala siê dachy symetryczne: dwu- lub czterospadowe,
b) dla dachów stromych ustala siê równoleg³e lub
prostopad³e po³o¿enie kalenic w stosunku do osi
ul. 018-83,
c) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
d) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
e) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
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3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
gara¿owiska kubaturowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m²
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,5
2) zasady podzia³u  min. 800m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m; maks. 18,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulic 018-83 i 021-82; linia nieprzekraczalna w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu 007-61.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  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) na obszarze OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu
Terenów Aktywnych Biologicznie) minimum 70%
powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na pozosta³ym
obszarze na powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ minimum 30% powierzchni dzia³ek,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ

13.
14.

15.
16.
17.
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a) teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych,
b) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 018-83.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dla dachów stromych ustala siê dachy symetryczne: dwu- lub czterospadowe,
b) dla dachów stromych ustala siê równoleg³e lub
prostopad³e po³o¿enie kalenic w stosunku do osi
ul. 018-83,
c) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
d) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
e) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 61
zieleñ chroniona, wody p³yn¹ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wymagane jest zabezpieczenie nasypu przed erozj¹ i nieskanalizowanym sp³ywem wód opadowych.
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12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych,
2) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 018-83,
3) teren o trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ochronê istniej¹cych zadrzewieñ oraz ich uzupe³nianie gatunkami
szlachetnymi.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 61
zieleñ chroniona, wody p³yn¹ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wymagane jest zabezpieczenie nasypu przed erozj¹ i nieskanalizowanym sp³ywem wód opadowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych,
2) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 018-83,
3) teren o trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ochronê istniej¹cych zadrzewieñ oraz ich uzupe³nianie gatunkami
szlachetnymi.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,57 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ZABUDOWA jednorodzinna za wyj¹tkiem ma³ych domów mieszkalnych
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min. 1,0
2) zasady podzia³u  min. 1000 m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy
us³ugowej nieprzekraczalne w linii rozgraniczaj¹cej
ulicy 018-83; dla wszelkiego rodzaju zabudowy linia
nieprzekraczalna w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu 006-61.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic poza granicami planu; dopuszcza siê jeden wjazd ze skrzy¿owania ulic g³ównych
018-83 i 019-83,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
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8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na obszarze OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu
Terenów Aktywnych Biologicznie) minimum 70%
powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na pozosta³ym
obszarze na powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ minimum 30% powierzchni dzia³ek; do powierzchni biologicznie czynnych wlicza
siê tereny ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji,
itp.,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
a) teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych,
b) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 018-83.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dla dachów stromych ustala siê dachy symetryczne: dwu- lub czterospadowe,
b) dla dachów stromych ustala siê równoleg³e lub
prostopad³e po³o¿enie kalenic w stosunku do osi
ul. 018-83,
c) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
d) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
e) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ograniczenie prowadzenia dróg wewnêtrznych prostopadle do stoku,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,52 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
gara¿owiska kubaturowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m²
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min. 1,0
2) zasady podzia³u  min. 800 m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulic 018-83, 019-83 i 023-81; linia nieprzekraczalna w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu 007-61.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 023-81 oraz ulicy poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
w obrêbie wyznaczonej na planie strefy ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne powinny zostaæ
poprzedzone badaniami archeologicznymi
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na obszarze OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie) minimum 70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na pozosta³ym obszarze na
powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ minimum 30% powierzchni dzia³ek,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
a) teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych,
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b) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulic g³ównych 018-83
i 019-83.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dla dachów stromych ustala siê dachy symetryczne: dwu- lub czterospadowe,
b) dla dachów stromych ustala siê równoleg³e lub
prostopad³e po³o¿enie kalenic w stosunku do osi
ul. 018-83,
c) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
d) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
e) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 4,43 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, z ustaleniem proporcji min. 70% us³ug
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ZABUDOWA jednorodzinna za wyj¹tkiem ma³ych domów mieszkalnych
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min. 1,0
2) zasady podzia³u  min. 800 m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy
us³ugowej nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulic 018-83, 019-83, 022-81 i 025-81; od ul.Niepo³omickiej, znajduj¹cej siê poza granicami planu,
obowi¹zuje dla zabudowy us³ugowej linia nieprzekraczalna analogiczna jak dla zabudowy mieszkaniowej.
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic 022-81, 025-81i ul. Niepo³omickiej znajduj¹cej siê poza granicami planu;
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla
zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
8) utylizacja odpadów sta³ych  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) na obszarze OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu
Terenów Aktywnych Biologicznie) minimum 70%
powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na pozosta³ym
obszarze na powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ minimum 30% powierzchni dzia³ek; do powierzchni biologicznie czynnych wlicza
siê tereny ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji,
itp.,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulic g³ównych 018-83
i 019-83.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dla dachów stromych ustala siê dachy symetryczne: dwu- lub czterospadowe,
b) dla dachów stromych ustala siê równoleg³e lub
prostopad³e po³o¿enie kalenic w stosunku do osi
ul. 018-83,
c) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
d) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
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e) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ograniczenie prowadzenia dróg wewnêtrznych prostopadle do stoku,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 1,62 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, z ustaleniem proporcji min. 70% funkcji
mieszkaniowej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) zabudowa jednorodzinna za wyj¹tkiem ma³ych domów mieszkalnych,
2) gara¿owiska kubaturowe,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,2
2) zasady podzia³u  min. 800m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m; maks. 18,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy
us³ugowej nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy 019-83; od ulic 023-81 i 024-81 obowi¹zuje dla zabudowy us³ugowej linia nieprzekraczalna
analogiczna jak dla zabudowy mieszkaniowej.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic 023-81, 024-81i ulic znajduj¹cych siê poza granicami planu;
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
w obrêbie wyznaczonej na planie strefy ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne powinny zostaæ
poprzedzone badaniami archeologicznymi
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹ (³¹cznie
z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji),
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 019-83.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dla dachów stromych ustala siê dachy symetryczne: dwu- lub czterospadowe,
b) dla dachów stromych ustala siê równoleg³e lub
prostopad³e po³o¿enie kalenic w stosunku do osi
ul. 018-83,
c) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
d) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
e) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,48 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ZABUDOWA jednorodzinna za wyj¹tkiem ma³ych do-
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mów mieszkalnych, gara¿owiska kubaturowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m2.
FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,2
2) zasady podzia³u  min. 800m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m; maks. 18,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy us³ugowej nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy 019-83; od ulicy 024-81 i terenu 01562 obowi¹zuje dla zabudowy us³ugowej linia nieprzekraczalna analogiczna jak dla zabudowy mieszkaniowej.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 024-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla
zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
w obrêbie wyznaczonej na planie strefy ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne powinny zostaæ
poprzedzone badaniami archeologicznymi
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹ (³¹cznie
z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji),
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 019-83.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê

Poz. 2594

17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê obowi¹zek stosowania dachów stromych symetrycznych: dwu- lub czterospadowych, o po³o¿eniu kalenic równoleg³ym lub prostopad³ym w stosunku do osi ul. 018-83,
b) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
c) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
d) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,69 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nieobudowane sk³ady
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 025-81; dla stacji paliw dopuszcza siê prawoskrêtny wjazd i zjazd z ulicy 01983,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  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) na obszarze OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu
Terenów Aktywnych Biologicznie) minimum 70%
powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na pozosta³ym
obszarze na powierzchniê biologicznie czynn¹ na-
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le¿y przeznaczyæ minimum 30% powierzchni dzia³ek,
2) dzia³alnoæ us³ugowa i przemys³owa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej
emisji zanieczyszczeñ.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 019-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 019-83
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê lokalizacjê pasa technologiczno-eksploatacyjnego dla obs³ugi Potoku Maækowy,
b) zaleca siê ochronê istniej¹cych zadrzewieñ oraz
ich uzupe³nianie gatunkami szlachetnymi.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
Nr strefy 62
zieleñ dostêpna, zbiornik retencyjny
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
4. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
6. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. PARKINGI
Nie ustala siê
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
11. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 019-83
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
14. STAWKA PROCENTOWA
0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
16. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: w strefie nale¿y zlokalizowaæ zbiornik retencyjny Potoku Maækowy,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
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3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê lokalizacjê pasa technologiczno-eksploatacyjnego dla obs³ugi Potoku Maækowy,
b) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ wzd³u¿ Potoku
Maækowy i zbiornika retencyjnego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 2,22 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, z ustaleniem proporcji min. 70%
us³ug
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
gara¿owiska kubaturowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, zabudowa szeregowa.
5. FUN KCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7
2) zasady podzia³u  min. 800 m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m; maks. 18,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy us³ugowej nieprzekraczalne w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy 019-83; od ulicy 026-81 i terenu 01462 obowi¹zuje dla zabudowy us³ugowej linia nieprzekraczalna analogiczna jak dla zabudowy mieszkaniowej.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 026-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla
zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
8) utylizacja odpadów sta³ych  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) na obszarze OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu
Terenów Aktywnych Biologicznie) minimum 70%
powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na po-
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wierzchniê biologicznie czynn¹, na pozosta³ym
obszarze na powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ minimum 30% powierzchni dzia³ek; do powierzchni biologicznie czynnych wlicza
siê tereny ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji,
itp.,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 019-83,
2) gazoci¹g redniego cinienia.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê obowi¹zek stosowania dachów stromych symetrycznych: dwu- lub czterospadowych, o po³o¿eniu kalenic równoleg³ym lub prostopad³ym w stosunku do osi ul. 018-83,
b) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
c) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
d) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny do
gazoci¹gu redniego cinienia,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 1,99 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, z ustaleniem proporcji min. 70% funkcji
mieszkaniowej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) gara¿owiska kubaturowe,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
3) na terenach o spadkach powy¿ej 12% zabudowa
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wielorodzinna, ma³e domy mieszkalne, zabudowa szeregowa jednorodzinna.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7
2) zasady podzia³u  min. 800 m2
3) wysokoæ zabudowy  min. 12,0 m; maks. 18,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu; dla zabudowy us³ugowej nie ustala siê linii zabudowy od strony ulicy 019-83; od strony terenu 015-62 obowi¹zuje dla zabudowy us³ugowej linia nieprzekraczalna analogiczna jak dla zabudowy mieszkaniowej.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 026-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej; dla
zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na obszarze OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu
Terenów Aktywnych Biologicznie) minimum 70%
powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na pozosta³ym
obszarze na powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ minimum 30% powierzchni dzia³ek; do powierzchni biologicznie czynnych wlicza
siê tereny ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji,
itp.,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ,
3) teren miêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu 019-83 a
lini¹ zabudowy zagospodarowaæ zieleni¹ wielopiêtrow¹ przechwytuj¹c¹ czêæ sp³ywu powierzchniowego wód opadowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy g³ównej 019-83,
2) gazoci¹g redniego cinienia.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê obowi¹zek stosowania dachów stromych symetrycznych: dwu- lub czterospadowych, o po³o¿eniu kalenic równoleg³ym lub prostopad³ym w stosunku do osi ul. 018-83,
b) dla dachów stromych ustala siê zakaz pokrycia
materia³ami papowymi,
c) obowi¹zuj¹ elewacje zewnêtrzne wykoñczone
szlachetnymi materia³ami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem, szk³em itp.
d) ustala siê zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych, za wyj¹tkiem gara¿y.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny do
gazoci¹gu redniego cinienia,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 7,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G 2/2
Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu 3,5 m
trasa tramwajowa
g³ówna trasa rowerowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 50 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej,
2) przejcie przez Potok Kowalski nale¿y wykonaæ na
wysokoci min. 68m n.p.m. obiektem in¿ynierskim,
tworz¹cym czo³owe obramowanie zbiornika retencyjnego,
3) skarpy ziemne nale¿y obsadziæ zieleni¹,
5) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y zapewniæ
miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków
ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) torowisko tramwajowe winno byæ zlokalizowane w pasie dziel¹cym jezdnie,
c) na odcinkach miedzy skrzy¿owaniami dopuszcza siê jeden zjazd pod warunkiem zachowania
odleg³oci od skrzy¿owania min. 150,0 m i realizacji dodatkowego, wy³¹czaj¹cego pasa ruchu,
d) dopuszcza siê jeden wjazd na teren 008-31 ze
skrzy¿owania ulic g³ównych 018-83 i 019-83,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owania z ulic¹ g³ówn¹ posiada³y wyspy centralne,
b) zaleca siê realizacjê cie¿ki rowerowej jednostronnej dwukierunkowej,
c) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 2,83 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G 2/2
Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu 3,5 m
g³ówna trasa rowerowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 35,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
w obrêbie wyznaczonej na planie strefy ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne powinny zostaæ
poprzedzone badaniami archeologicznymi
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) skarpy ziemne nale¿y obsadziæ zieleni¹,
3) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y zapewniæ
miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków
ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
gazoci¹g redniego cinienia w po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej terenu
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
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a) stawka procentowa 0%;
b) na odcinkach miedzy skrzy¿owaniami dopuszcza siê
jeden zjazd pod warunkiem zachowania odleg³oci
od skrzy¿owania min. 150,0 m i realizacji dodatkowego, wy³¹czaj¹cego pasa ruchu,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
obowi¹zuje zapewnienie dostêpu technologicznego do
gazoci¹gu na ca³ej jego d³ugoci;
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owania z ulic¹ g³ówn¹ 019-83
by³y skanalizowane,
b) zaleca siê realizacjê cie¿ki rowerowej jednostronnej dwukierunkowej,
c) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 20,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owanie z ulic¹ g³ówn¹ 01883 posiada³o wyspê centraln¹,
b) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
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Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z 1/2
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 20,0 m
PARKINGI
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owanie z ulic¹ g³ówn¹ 01883 posiada³o wyspê centraln¹,
b) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owanie z ulic¹ g³ówn¹ 01883 winno posiadaæ swyspê centraln¹,
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b) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
w obrêbie wyznaczonej na planie strefy ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne powinny zostaæ
poprzedzone badaniami archeologicznymi
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
do czasu modernizacji ulicy dopuszcza siê zachowanie skrzy¿owania bezporedniego z ulic¹ g³ówn¹ 01983.
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owanie z ulic¹ g³ówn¹ 01983 posiada³o wloty skanalizowane; zaleca siê
wy³¹cznie wloty prawoskrêtne, funkcjê lewego
skrêtu winien zast¹piæ prawy skrêt z koniecznoci¹ objazdu wyspy centralnej na skrzy¿owaniu
ulic g³ównych 018-83 i 019-83,
b) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
w obrêbie wyznaczonej na planie strefy ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne powinny zostaæ
poprzedzone badaniami archeologicznymi
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owanie z ulic¹ g³ówn¹ 01983 by³o skanalizowane,
b) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê by skrzy¿owanie z ulic¹ g³ówn¹ 01983 by³o skanalizowane,
b) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
£OSTOWICE PO£UDNIOWE  rejon
ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej Nr 1817
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego £ostowice Po³udniowe  rejon ulic Niepo³omickiej i Nowej wiêtokrzyskiej w miecie Gdañsku, w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy
mieszkaniowej,
4) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
5) zieleñ do zachowania i pielêgnacji.
§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:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6945 

Poz. 2594, 2595, 2596

1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 18 z 30 wrzenia 1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
£ostowice Po³udniowe zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XLVIII/597/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 27 z 25 lipca 1997 r. poz. 78/.
§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.

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o ochronie rodowiska (Dz.U Nr 62, poz. 627).
§2
1. W projekcie, o którym mowa w par. 1, uwzglêdnione
zostan¹ tak¿e zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami odpadami w ten sposób, i¿ czêci¹ ww. planu
bêdzie plan gospodarki odpadami.
2. Komunalny Zwi¹zek Gmin zapewni tak¿e pozyskanie
autorskich praw maj¹tkowych do ww. Projektu.
§3

2595

Powiat Pucki przeka¿e na realizacjê zadania, o którym
mowa w par. 1 rodki finansowe w kwocie 60.000 z³ (s³ownie: szeædziesi¹t tysiêcy z³otych) p³atnej w dwóch transzach:
1) pierwsza transza w kwocie 40.000 z³ p³atna bêdzie
do dnia 30/09/2003 r.,
2) druga transza w kwocie 20.000 z³ p³atna bêdzie po
wykonaniu zadania, nie póniej jednak ni¿ do dnia
15/02/2004 r.

POROZUMIENIE

§4

Zawarte z dniu 20 czerwca 2003 r. pomiêdzy:
Powiatem Puckim reprezentowanym przez:
Starostê Puckiego  Artura Jab³oñskiego,
Wicestarostê  Andrzeja Sitkiewicza
a
Komunalnym Zwi¹zkiem Gmin z siedzib¹ we W³adys³awowie, reprezentowanym przez:
 Przewodnicz¹cego Zarz¹du  Mieczys³awa Struka

1. Powiat Pucki zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania powierzonego zadania przez Komunalny Zwi¹zek Gmin.
2. Komunalny Zwi¹zek Gmin ponosi odpowiedzialnoæ
maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
3. Komunalny Zwi¹zek Gmin przedstawi informacjê o
wykorzystaniu rodków przekazanych na realizacjê zadania w terminie do koñca marca 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

w sprawie powierzenia Komunalnemu Zwi¹zkowi Gmin
we W³adys³awowie prowadzenia niektórych zadañ publicznych nale¿¹cych do w³aciwoci Powiatu Puckiego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm. Dz. U. z 2002 r.:
Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113,
poz. 984; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214,
poz. 1806),oraz art. 8 ust. 2 a w zwi¹zku z art. 64 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U.
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pón. zm.,oraz art. 13 pkt 6 a
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2000, Nr 62, poz. 718, z pón. zm.) oraz art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.) oraz
uchwa³y Nr VI/53/2003 Rady Powiatu Puckiego z dnia
25 kwietnia 2003 r. w sprawie powierzenia prowadzenia
niektórych zadañ publicznych Komunalnemu Zwi¹zkowi
Gmin we W³adys³awowie i uchwa³y Nr 09/03 z dnia 18/
06/2003 r. Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin we
W³adys³awowie w sprawie przyjêcia do realizacji niektórych zadañ publicznych nale¿¹cych do w³aciwoci Powiatu Puckiego.
§1
Powiat Pucki powierza a Komunalny Zwi¹zek Gmin
przyjmuje do wykonania zadanie w zakresie ochrony rodowiska i przyrody, polegaj¹ce na opracowaniu projektu
powiatowego programu ochrony rodowiska, o którym

§5
Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesi¹ca kalendarzowego oraz w ka¿dym czasie za zgod¹ obu stron.
§6
Porozumienie niniejsze sporz¹dzono w 5 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 dla ka¿dej ze stron oraz jeden
celem publikacji.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat Pucki
Starosta
A. Jab³oñski
Wicestarosta
A. Sitkiewicz

Komunalny Zwi¹zek Gmin
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
M. Struk

2596
UCHWA£A Nr X/208/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Tczew.
Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) po zasiêgniêciu opinii Komisji
Statutowej Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

§1
1. Konsultacje z mieszkañcami Gminy Tczew zwane dalej
konsultacjami przeprowadza siê, gdy tak stanowi¹
ustawy, uchwa³y Rady Gminy Tczew lub zarz¹dzenia
Wójta.
2. Konsultacje dotycz¹ ca³ego terytorium Gminy lub jej
czêci.
3. Konsultacje przeprowadza siê z inicjatywy organów
Gminy dzia³aj¹cych w zakresie swych kompetencji.
4. Konsultacje przeprowadza siê w so³ectwach na zebraniu wiejskim.
5. Rada Gminy Tczew mo¿e postanowiæ o wi¹¿¹cym charakterze opinii zebrania wiejskiego, w przypadku gdy
konsultacje przeprowadzane s¹ z jej inicjatywy oraz
dotycz¹ mieszkañców jednego so³ectwa, z zastrze¿eniem ust. 5 § 2.
§2
1. Opinia zebrania wiejskiego zapada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w formie uchwa³y.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, nie podlega kontroli
w trybie przewidzianym w przepisach statutu so³ectwa.
3. Prawomocnoæ obrad zebrania wiejskiego ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu przepisów statutu so³ectwa o wyborze so³tysa.
4. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 3,
przeprowadza siê ponowne konsultacje, nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego.
5. Obrady zwo³anego ponownie zebrania wiejskiego s¹
prowadzone bez wzglêdu na liczbê uczestnicz¹cych w
nim mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2597
UCHWA£A Nr XV/90/2003
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 27 padziernika 2003 r.
w sprawie przyjêcia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania
nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 13, art. 14, art. 15, art. 22, art. 25 b, art. 34
ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43, art. 45, art. 68 ust. 1, art. 70
ust. 2 i 4, art. 84 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543 z pó¿n zm.) Rada Powiatu Kwidzyñskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê zasady nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata stanowi¹ce za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Powiatu nr X/65/1999 z dnia
30 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§3

§4

1. Organizatorem konsultacji przeprowadzanych z mocy
ustawy jest wójt, natomiast w innych sprawach odpowiednio rada lub wójt.
2. Organizator, w formie obwieszczenia, zawiadamia
mieszkañców Gminy o zamiarze przeprowadzenia konsultacji nie wczeniej ni¿ na 14 dni przed proponowanym terminem zebrania wiejskiego, w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Organizator wystêpuj¹c do so³tysa o zwo³anie zebrania wiejskiego dorêcza mu materia³y dotycz¹ce przedmiotu konsultacji.
4. W zebraniu wiejskim zwo³anym w celu przeprowadzenia konsultacji uczestniczy przedstawiciel organizatora.
5. So³tys dorêcza organizatorowi odpis uchwa³y, o której
mowa w ust. 1 § 2, w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
6. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania wiejskiego
maj¹ odpowiednio zastosowanie przepisy statutu so³ectwa o zwo³aniu zebrania wiejskiego przez wójta.
W powy¿szym przypadku, Zebranie Wiejskie decyduje o wyborze przewodnicz¹cego zebrania.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
J. Godzik
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/90/2003 r.
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 27 padziernika 2003 r.
Zasady nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
I. ZASADY OGÓLNE
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOCIAMI
§1
1. Niniejsza uchwa³a okrela zasady gospodarowania nie-
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ruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ Powiatu Kwidzyñskiego i nie bêd¹cymi mieniem powiatowych samorz¹dowych osób prawnych.
2. Przepisy uchwa³y stosuje siê równie¿ do nabywania
na rzecz Powiatu Kwidzyñskiego od osób fizycznych
i prawnych w³asnoci nieruchomoci, oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomociach.
§2
1. Organem reprezentuj¹cym Powiat Kwidzyñski w sprawach dotycz¹cych gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ Powiatu jest Zarz¹d Powiatu.
2. W zakresie gospodarowania nieruchomociami Zarz¹d
Powiatu:
1) wyznacza nieruchomoci przeznaczone do zbycia,
ustala cenê a przed podjêciem czynnoci zwi¹zanych
ze zbyciem uzyskaæ musi pozytywn¹ opiniê komisji
planu gospodarczego bud¿etu i finansów.
2) dokonuje wyboru trybu zbywania nieruchomoci lub
jej udostêpnienia osobom prawnym i osobom fizycznym oraz przekazywania jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej,
3) przeprowadza postêpowanie przetargowe przewidziane przepisami prawa,
4) przeprowadza postêpowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku zbywania nieruchomoci
na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie bezprzetargowym,
5) zawiera umowy cywilno-prawne oraz w przypadkach
przewidzianych ustaw¹ wydaje decyzje administracyjne,
6) zajmuje stanowisko w przedmiocie wyra¿enia zgody na zrzeczenie siê prawa w³asnoci przez samorz¹dow¹ osobê prawn¹.
3. Sprzedaj¹c lub oddaj¹c nieruchomoæ w u¿ytkowanie,
dzier¿awê lub najem, z wyj¹tkiem przypadków okrelonych w art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomociami, Zarz¹d Powiatu przeprowadza przetarg w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego,
4) przetargu pisemnego ograniczonego.
4. Ustalenie formy przetargu nale¿y do Zarz¹du Powiatu,
z tym ¿e przetarg pisemny przeprowadza siê w przypadkach uzasadnionych potrzebami Powiatu.
§3
1. Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treæ umowy lub decyzji dotycz¹cej przekazania nieruchomoci, maj¹c na uwadze
interes Samorz¹du Powiatu Kwidzyñskiego i samorz¹dowych jednostek organizacyjnych a tak¿e uwzglêdniaj¹c przeznaczenie nieruchomoci w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
2. W tym zakresie Zarz¹d Powiatu mo¿e:
1) przenosiæ w³asnoæ nieruchomoci w drodze sprzeda¿y,
2) oddawaæ nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste,
3) dokonywaæ zamiany prawa u¿ytkowania wieczystego na prawo w³asnoci nieruchomoci,
4) obci¹¿aæ nieruchomoci ograniczonymi prawami
rzeczowymi na rzecz osób trzecich,
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5) oddawaæ nieruchomoci w u¿ytkowanie, najem,
dzier¿awê, u¿yczenie, 6) oddawaæ nieruchomoci w
trwa³y zarz¹d samorz¹dowym jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej.
3. Zgody Rady Powiatu wyra¿onej odrêbn¹ uchwa³¹ wymaga:
1) przekazanie nieruchomoci w drodze darowizny na
cele publiczne,
2) przekazanie nieruchomoci Skarbowi Pañstwa lub
jednostkom samorz¹du terytorialnego w drodze
darowizny,
3) sprzeda¿ nieruchomoci za cenê obni¿on¹,
4) nieodp³atne obci¹¿anie nieruchomoci na rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,
5) zamiana nieruchomoci.
II. POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOCI
§4
1. Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego po uzyskaniu zgody
Rady Powiatu mo¿e nabywaæ do powiatowego zasobu nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ osób fizycznych i prawnych nieruchomoci, uwzglêdniaj¹c wynikaj¹ce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju powiatu kwidzyñskiego
oraz obowi¹zek wykonywania zadañ publicznych.
2. W zakresie ustalonym w ust. 1 Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego mo¿e:
1) zawieraæ umowy nabycia i zamiany nieruchomoci,
2) zawieraæ umowy dotycz¹ce nieodp³atnego przejêcia nieruchomoci.
III. SPRZEDA¯ NIERUCHOMOCI
§5
1. Podstawow¹ form¹ zbywania nieruchomoci z zasobu
powiatu jest sprzeda¿ w drodze przetargu.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d Powiatu, kieruj¹c siê wa¿nymi wzglêdami, mo¿e zbyæ nieruchomoci w drodze bezprzetargowej.
3. Sprzeda¿ nieruchomoci w trybie bezprzetargowym
nastêpuje w przypadkach okrelonych w ustawie z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia w formie przetargu nieruchomoci przeznaczone na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz na inne cele publiczne, je¿eli
cele te realizowane bêd¹ przez podmioty, dla których
s¹ celami statutowymi i których dochody przeznacza
siê w ca³oci na dzia³alnoæ statutow¹.
§6
1. Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia
aktu notarialnego.
2. Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, od której nie udzielono bonifikaty, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty na czas okrelony umow¹, nie d³u¿ej
jednak ni¿ na 10 lat. Roz³o¿ona na raty nie sp³acona
czêæ ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
§7
1. Przy sprzeda¿y nieruchomoci, koszty zwi¹zane z za-
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warciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi
nabywca.
IV. ZASADY GOSPODAROWANIA MIENIEM
POWIATU W ZAKRESIE ZBYWANIA LOKALI
MIESZKALNYCH I LOKALI U¯YTKOWYCH
§8
1. Pierwszeñstwo w nabywaniu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y, z zastrze¿eniem ust. 4, przys³uguje najemcom tych lokali. Sprzeda¿ lokalu nastêpuje w trybie bezprzetargowym.
2. Nabywcy lokalu mieszkalnego przys³uguje, jako prawo zwi¹zane z w³asnoci¹ lokalu, udzia³ w nieruchomoci wspólnej, które stanowi¹ grunty oraz czêci
budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli lokali.
3. Sprzeda¿ lokalu nastêpuje ³¹cznie ze sprzeda¿¹ lub oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste czêci u³amkowej
gruntu.
4. Zarz¹d Powiatu sporz¹dza wykaz lokali przeznaczonych
do sprzeda¿y.
§9
1. Wyodrêbnienie w³asnoci lokali mieszkalnych nastêpuje na zasadach okrelonych w ustawie z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85,
poz. 388 i Dz. U. Nr 106, poz. 682 z 1997 r.).
§ 10
1. Cena sprzeda¿y lokalu mieszkalnego sprzedawanego
w trybie bezprzetargowym mo¿e byæ na wniosek nabywcy roz³o¿ona przez Zarz¹d Powiatu na raty roczne
p³atne przez okres do 10 lat.
2. W przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty wysokoæ pierwszej raty nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 30% tej
ceny.
3. Roz³o¿ona na raty, nie sp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
§ 11
1. W przypadku sprzeda¿y lokalu mieszkalnego w budynku, w którym znajduj¹ siê gara¿e, gara¿e te mog¹ byæ
sprzedane dla ich najemców w trybie bezprzetargowym jako czêæ sk³adowa lokalu mieszkalnego, bez zastosowania bonifikaty.
§ 12
1. Koszty opracowania dokumentacji niezbêdnej do zbycia nieruchomoci oraz koszty zwi¹zane z zawarciem
umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
§ 13
1. Sprzeda¿ wolnych lokali u¿ytkowych odbywa siê w
drodze przetargu na zasadach okrelonych w ustawie.
§ 14
1. Zasady najmu lokalu mieszkalnego oraz stawkê czynszu przyjmuje siê jak dla lokalu komunalnego w gminie w³aciwej ze wzglêdu na po³o¿enie lokalu.

V. POZOSTA£E FORMY
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOCIAMI
§ 15
1. Zarz¹d Powiatu mo¿e przekazywaæ nieruchomoci osobom fizycznym i prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej w dzier¿awê i najem oraz udostêpniaæ je na podstawie innych
tytu³ów prawnych ni¿ w³asnoæ. z zastrze¿eniem § 2
ust. 4 uchwa³y.
2. Zarz¹d Powiatu mo¿e przekazywaæ nieruchomoci osobom fizycznym i prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej w u¿yczenie w drodze bezprzetargowej, je¿eli podmioty te
realizuj¹ zadania powiatu.
3. Warunki i op³aty z tytu³u korzystania z nieruchomoci
na zasadach okrelonych w ust. 1 przez podmioty inne
ni¿ okrelone w ust. 4 ustala siê w drodze przetargu.
4. Oddanie nieruchomoci w najem lub dzier¿awê
 powiatowym osobom prawnym
 jednostkom samorz¹du terytorialnego
 Skarbowi Pañstwa
mo¿e nast¹piæ w drodze bezprzetargowej.
5. W przypadku oddania w najem lub dzier¿awê nieruchomoci zabudowanych wymagaj¹cych nak³adów na
adaptacjê, modernizacjê, remont kapitalny oraz na przebudowê, rozbudowê lub nadbudowê, czas trwania
umów powinien byæ ustalony z uwzglêdnieniem wymaganej wielkoci nak³adów i zakresu prac.
6. Przekazuj¹c nieruchomoci w najem lub dzier¿awê,
Zarz¹d Powiatu zobowi¹zany jest przestrzegaæ przeznaczenia nieruchomoci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz okrelaæ czas trwania
umów z uwzglêdnieniem terminów realizacji zadañ
powiatu, w stosunku do przekazywanych nieruchomoci.
§ 16
1. Zarz¹d Powiatu obowi¹zany jest zastrzec w zawieranych umowach mo¿liwoæ rozwi¹zania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
1) gdyby nieruchomoæ wykorzystywana by³a przez
drug¹ stronê umowy niezgodnie z przeznaczeniem
okrelonym w umowie,
2) przeznaczenia nieruchomoci lub jej czêci do korzystania osobom trzecim bez zgody Zarz¹du Powiatu,
3) nienale¿ytego wykonywania umowy.
§ 17
1. Zarz¹d Powiatu uprawniony jest do obci¹¿ania nieruchomoci s³u¿ebnociami.
2. Obci¹¿anie nieruchomoci hipotek¹ nale¿y do kompetencji Rady Powiatu.
§ 18
1. Rada Powiatu Kwidzyñskiego dla jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, wyposa¿a te jednostki z dniem ich utworzenia w mienie niezbêdne do wykonania zadañ statutowych stosownie
do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Na wyposa¿enie tych jednostek Zarz¹d Powiatu przeznacza nieruchomoci z powiatowego zasobu nieruchomoci. Prawn¹ form¹ w³adania nieruchomociami
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2.

3.

4.
5.

przez powiatowe jednostki organizacyjne nie maj¹ce
osobowoci prawnej jest trwa³y zarz¹d.
W przypadku przekazania nieruchomoci jednostce
organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej
w trwa³y zarz¹d, warunki oddania nieruchomoci ustala
Zarz¹d Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwa³ego zarz¹du.
Zarz¹d Powiatu mo¿e udzieliæ bonifikatê od op³at rocznych z tytu³u trwa³ego zarz¹du, obni¿aj¹c je nie wiêcej
jednak ni¿ o 90% gdy nieruchomoæ jest oddawana
jednostkom organizacyjnym, które prowadz¹ dzia³alnoæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹,
owiatow¹, naukow¹, badawczo-rozwojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo-turystyczn¹, na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zarobkow¹.
Wysokoæ udzielonej bonifikaty oraz warunki utraty
bonifikaty, okrela Zarz¹d Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwa³ego zarz¹du.
Zasady okrelone w ust. 3 maj¹ zastosowanie tak¿e
do op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du, który powsta³ z mocy
prawa.
§ 19

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie maj¹cych
osobowoci prawnej gospodaruj¹ powierzonym im
mieniem w zakresie zwyk³ego zarz¹du na podstawie
upowa¿nienia udzielonego przez Zarz¹d Powiatu. Do
czynnoci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
wymagana jest ka¿dorazowo zgoda-w formie uchwa³y  Zarz¹du Powiatu.
§ 20
1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej mog¹ udostêpniaæ
powierzone im mienie osobom trzecim odp³atnie. Zasady odp³atnego udostêpniania ustala Zarz¹d Powiatu.
2. Nieodp³atne udostêpnienie osobom trzecim, o którym
mowa w ust. 1, wymaga zgody Zarz¹du Powiatu.
§ 21
1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, mog¹ przekazywaæ
maj¹tek trwa³y pomiêdzy tymi jednostkami nieodp³atnie, po uzyskaniu zgody Zarz¹du Powiatu.
§ 22
1. Likwiduj¹c lub ³¹cz¹c jednostkê bud¿etow¹ albo zak³ad
bud¿etowy, Rada Powiatu Kwidzyñskiego ka¿dorazowo decyduje o przeznaczeniu mienia bêd¹cego w zarz¹dzie tych jednostek.
VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 23
1. Umowy dotycz¹ce gospodarowania mieniem powiatu zawarte przed dniem uchwalenia niniejszych zasad
pozostaj¹ w mocy do koñca okresu, na który umowa
zosta³a zawarta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2598
UCHWA£A Nr VIII/63/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 200 r. Nr 71, poz. 838, zm. Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80,
poz. 721 i9 Nr 80, poz. 717) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarz¹du Powiatu Bytomskiego uchwala siê co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê prowadz¹c¹ w Tuchomiu od drogi krajowej nr 20 do drogi powiatowej nr 1724 G ³¹cz¹c¹ siê w dwóch miejscach z drog¹ powiatow¹ nr 1724 G, obejmuj¹ca dzia³ki Nr 662, 648,
262/7 i 261/8 o ³¹cznej d³ugoci 599,5 m.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

2599
UCHWA£A Nr VIII/64/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 200 r. Nr 71, poz. 838, zm. Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80,
poz. 721 i9 Nr 80, poz. 717) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarz¹du Powiatu Bytomskiego uchwala siê co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê prowadz¹c¹ od drogi powiatowej nr 1725 G do Mas³owic Tuchomskich (by³e osiedle PGR  osada) obejmuj¹c¹ dzia³ki gruntu nr 116, 113/1, 12/4L, 12/3, 217 o ³¹cznej d³ugoci 1.524 m.

Dziennik Urzêdowy
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

2600
UCHWA£A Nr XII/249/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 16/4, 16/5, 16/7,
16/8, 16/10, 16/11 po³o¿onych we wsi Banino, gmina
¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 16/4, 16/5,
16/7, 16/8, 16/10, 16/11 we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 5) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej
2.R  tereny rolnicze
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
technicznej i modernizacji dróg
4.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym z mo¿liwoci¹ lokalizacji przepompowni
cieków
5.KXP  ci¹g pieszo  jezdny

3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy.
2. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1500  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/249/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU 4/314-03-02/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 16/4,16/5,16/7,16/8,16/10,16/11
Powierzchnia: 2,29 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej
2.R  tereny rolnicze
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
technicznej i modernizacji dróg
4.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym z mo¿liwoci¹ lokalizacji przepompowni
cieków
5.KXP  ci¹g pieszo-jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
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Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 700 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe,kalenica równoleg³a do osi ci¹gu pieszo-jezdnego pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoæ posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 5.KXP, 22 m od linii
rozgraniczaj¹cych teren 3.ZTT tj. 25 m od linii gazoci¹gu DN 300
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu zrealizowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie rozwi¹zañ tymczasowych
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych); wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego w
powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Banino  Borowiec  Nowy Tuchom
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszojezdnego 5.KXP  7 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 3.ZTT  zmienna od 5 m do 26 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.) z wykluczeniem zabudowy wymagaj¹cej
zapewnienia dojazdu po¿arowego. Uci¹¿liwoæ
us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê przy trasie gazoci¹gów wysokiego cinienia DN 300 Juszkowo Gdynia (istniej¹cy) i DN 500 W³oc³awek Gdynia (projektowany)
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 w przypadku pozyskania terenu dla gromadzenia
wód opadowych poza granicami planu teren
4.ZP,W mo¿na przeznaczyæ na funkcjê zabudowy
mieszkaniowej, jak dla funkcji 1.MNe
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych
stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego
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2601
UCHWA£A Nr XII/250/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 20/8 po³o¿onej
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 20/8 we wsi
Banino, gmina ¯ukowo,
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe,Ls  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹c¹ zieleni¹ len¹.
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania
b) linie podzia³u projektowane
c) nieprzekraczalna linia zabudowy
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,

2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/250/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU 5/314-03-02/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 20/8
Powierzchnia: 0,60 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe,Ls  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹c¹ zieleni¹ len¹
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: 2 dzia³ki budowlane
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny 2.ZTT, 3 m od cieku
wodnego
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
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o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do
oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych); wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków powierzchniowych,po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi osiedlowej
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 2.ZTT  zmienna do 2 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ca zieleñ do zachowania
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu, ochronie i konserwacji
 grunty lene powinny pozostaæ w u¿ytkowaniu dotychczasowym
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe,Ls; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w
trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ
zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe,Ls)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego
 teren znajduje siê w obszarze potencjalnie zagro¿onym
powodzi¹; nale¿y wykluczyæ podpiwniczenia budynków; wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym
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UCHWA£A Nr XII/251/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 21/2 po³o¿onej
w miejscowoci Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 21/2 we wsi
Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 16 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 16) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.MNe,Ls  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹c¹ zieleni¹ len¹
6.Ls  tereny obszarów lenych
7,8,9,10.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami
otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów
melioracyjnych
11.PS  tereny przepompowni cieków
12.EEt  tereny stacji transformatorowych
13,14,15.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
16.KD  drogi dojazdowe
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
b) linie podzia³u projektowane
c) nieprzekraczalne linie zabudowy
3. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
1)
2)
3)
4)
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Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/251/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU 4/314-03-02/5
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 21/2
Powierzchnia: 6,66 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.MNe,Ls  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹c¹ zieleni¹ len¹
6.Ls  tereny obszarów lenych
7,8,9,10.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami
otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów
melioracyjnych
11.PS  tereny przepompowni cieków
12.EEt  tereny stacji transformatorowych
13,14,15.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
16.KD  drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 900 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 16.KD,15.ZTT, 23 m od
linii rozgraniczaj¹cych tereny 13,14.ZTT tj. 25 m od linii gazoci¹gu DN 300, 10 m od obszarów lenych
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane

Poz. 2602, 2603

 6955 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu zrealizowania systemu kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê stosowanie rozwi¹zañ tymczasowych
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych); wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków powierzchniowych,po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi osiedlowej i projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Banino  Borowiec  Nowy Tuchom
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 16.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 13,14.ZTT  zmienna od 26 m do 39 m;
15.ZTT  2 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu, ochronie i konserwacji
 grunty lene Ls powinny pozostaæ w u¿ytkowaniu
dotychczasowym
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
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 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w
trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ
zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe,MNe,Ls)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 170 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego
 teren czêciowo znajduje siê w obszarze potencjalnie
zagro¿onym powodzi¹; dla terenów 4.MNe, 5.MNe,Ls
nale¿y wykluczyæ podpiwniczenia budynków, wszelkie
inwestycje nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym

2603
UCHWA£A Nr XII/252/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 22/61 i 22/71
po³o¿onych w miejscowoci Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
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Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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/Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 22/61 i 22/
71 we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2.Ls  tereny obszarów lenych.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

skiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/252/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU 4/314-03-02/6
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 22/61 i 22/71
Powierzchnia: 0,46 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.Ls  tereny obszarów lenych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: 1 dzia³ka budowlana, min.
pow. 1000 m2
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki budowlanej
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny 1.MNe; 12 m od granicy lasu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu zrealizowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie rozwi¹zañ tymczasowych
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych); wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
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powierzchniowych,po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub
niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi osiedlowej
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu, ochronie i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastoso-
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wanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 170 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego
 teren czêciowo znajduje siê w obszarze potencjalnie
zagro¿onym powodzi¹; nale¿y wykluczyæ podpiwniczenia budynków; wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ z
Pomorskim Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym
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UCHWA£A Nr V/43/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Chmielno.
Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18A ust. 5,
art. 22, art. 23 ust. 2 i art. 37A 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 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy w Chmielnie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Chmielno stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XII/69/96 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Chmielno og³oszona w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego z 1997 r. Nr 23 poz. 65.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/43/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 31 marca 2003 r.
STATUT GMINY CHMIELNO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Gmina jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹
wszystkich jej mieszkañców.
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2. Siedzib¹ w³adz gminy jest Chmielno
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni
79 km2. Granice gminy zaznaczone s¹ na mapie pogl¹dowej stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1* do statutu.
4. Gmina posiada herb. Wzór herbu stanowi za³¹cznik Nr 2
do statutu.
§2
Gmina Chmielno jest samodzieln¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, posiadaj¹ca osobowoæ prawn¹, powo³ana do organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium. Jej samodzielnoæ podlega ochronie s¹dowej a
o jej ustroju stanowi jej statut.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
 gminie  nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium gminy Chmielno,
 radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Chmielnie,
 przewodnicz¹cym rady  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Chmielnie.
 urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Chmielnie,
 wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chmielno.
ROZDZIA£ II
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
 ZASADY TWORZENIA
§4
Jednostki pomocnicze tworzone s¹ na podstawie
uchwa³y rady podjêtej:
1) z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami, które odbywaj¹ siê w nastêpuj¹cych
formach:
a) zebrañ,
b) przyjmowania zg³oszeñ, uwag, wniosków i opinii
do projektu uchwa³y wy³o¿onego przez okres 30
dni w Urzêdzie Gminy,
2) z inicjatywy mieszkañców.
§5
Przy ³¹czeniu, podziale lub znoszeniu jednostek pomocniczych przepisy § 4 stosuje siê odpowiednio
§6
1. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzglêdnia siê przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
§7
1. Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa.
2. Organizacjê, zakres dzia³ania so³ectwa, zasady, tryb
wyboru so³tysa i rady so³eckiej i ich odwo³ywania okrela rada gminy w statucie so³ectwa.
3. Rada odrêbna uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego, któr¹ so³ectwo zarz¹dza, korzysta z niej oraz rozporz¹dza pochodz¹cymi zniej okrelonymi dochodami w zakresie i na
zasadach szczegó³owo okrelonych w statucie
so³ectwa lub w uchwale o przekazaniu mienia.
* Za³¹czników Nr 1 nie publikuje siê.
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4. Rada w bud¿ecie gminy mo¿e ustaliæ dla ka¿dego so³ectwa rodki bud¿etowe na remont dróg lub inne zadania. O przeznaczeniu tych rodków decyduj¹ mieszkañcy so³ectwa na zebraniu wiejskim.
§8
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectw sprawuje rada gminy przy pomocy komisji i wójta.
2. So³tys zapraszany jest na posiedzenie rady gminy.
3. So³tysowi bior¹cemu udzia³ w pracach rady gminy
przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y na tych samych zasadach jak radnym.
4. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata.
5. Wybory odbywaj¹ siê w ci¹gu 6 m-cy po wyborach do
rad gmin.
6. So³tys wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych w czasie
kadencji pe³ni swoj¹ funkcje do koñca kadencji.
7. Wybory so³tysów i rad so³eckich zarz¹dza rada gminy.
8. Nad prawid³owym przebiegiem zebrañ wyborczych
czuwa wójt gminy, który mo¿e uniewa¿niæ wybory
i przeprowadziæ nowe je¿eli stwierdzone zostanie w
czasie wyborów naruszenie zasad ustalonych w statutach so³ectw.
§9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

W gminie Chmielno utworzono nastêpuj¹ce so³ectwa:
Borzestowska Huta.
Borzestowo.
Chmielno.
Cieszenie.
Garcz.
Ko¿yczkowo.
Miechucino.
Przewóz.
Reskowo.
Zawory.
ROZDZIA£ III
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§ 10

Zakres dzia³ania gminy obejmuje wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 11
Zadania publiczne o których mowa w § 10, gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asna odpowiedzialnoæ.
§ 12
1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej
mieszkañców realizuje zadania w³asne, zadania zalecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z
ustaw szczegó³owych oraz zadania przejête od administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej w drodze porozumienia.
2. Zadania zlecone oraz przejête w drodze porozumienia
s¹ wykonane po zapewnieniu rodków finansowych
na ich realizacjê przez administracjê rz¹dow¹.
§ 13
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
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2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik Nr 3 do statutu.
§ 14
1. Rada Gminy uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela m. in. nazwê,
zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w
maj¹tek trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych
rozporz¹dzenia tym maj¹tkiem.
3. Zatrudnienie i zwolnienie kierowników tych jednostek
nale¿y do wójta gminy.
§ 15
1. Realizacja zadañ publicznych przekraczaj¹cych mo¿liwoci gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania miêdzygminnego.
2. W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych
rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu do zwi¹zku
komunalnego (miêdzygminnego).
3. Gmina mo¿e zawrzeæ porozumienie komunalne z inn¹
gmin¹ w celu powierzenia jednej z nich, okrelonych
przez nie zadañ publicznych.
ROZDZIA£ IV
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA
ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY
§ 16
1. W³adza gminy nale¿y do mieszkañców, którzy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio w g³osowaniu powszechnym lub za porednictwem organów gminy.
2. Rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym podejmowane s¹ poprzez wybory radnych oraz w drodze
referendum w sprawach o odwo³anie wójta lub rady
przed up³ywem kadencji, samoopodatkowanie mieszkañców na cele publiczne oraz w innych sprawach
wa¿nych dla gminy.
3. Zasady oraz tryb przeprowadzenia referendum s¹ okrelone w ustawie o referendum lokalnym i ustawie o
samorz¹dzie gminnym.
§ 17
1. Organami gminy s¹ rada gminy oraz wójt.
2. Organy gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
urzêdu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 18
1. Rada gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
gminy z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez
mieszkañców w drodze referendum.
2. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
§ 19
1. Uchwa³y rady gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu rady,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego.
§ 20
Rada okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz podstawowe kierunki dzia³ania gminy.
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§ 21

1. Rada gminy wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci do najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Funkcji okrelonych w ust. 1 nie mo¿na ³¹czyæ ze stanowiskiem cz³onka komisji rewizyjnej.
3. Przewodnicz¹cy rady organizuje pracê rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci, zadania
przewodnicz¹cego wykonuje jego zastêpca.
4. Odwo³anie przewodnicz¹cego rady i wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady gminy bezwzglêdn¹ wielkoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 22
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.
2. Przewodnicz¹cy rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê
na wniosek wójta, grupy radnych stanowi¹cej co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, w ci¹gu 7 dni od
daty z³o¿enia wniosku.
3. Sesje rady s¹ jawne.
4. Rada mo¿e postanowiæ o wy³¹czeniu jawnoci obrad
wy³¹cznie gdy wynika to z ustawy.
§ 23
Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje wójtowi, komisjom oraz grupie radnych w sk³adzie co najmniej 5 osób.
§ 24
Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadzenia
szczegó³owo okrela regulamin uchwalony przez radê
gminy.
§ 25
1. Do w³aciwoci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
ROZDZIA£ V
KOMISJE RADY
§ 26
Wewnêtrznymi kolegialnymi organami rady s¹ komisje rady.
§ 27
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) rewizyjn¹,
b) edukacji, kultury, spraw socjalnych i bezpieczeñstwa
publicznego,
c) rolnictwa, ochrony rodowiska, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych.
2. Liczbê cz³onków komisji, ich sk³ad osobowy oraz szczegó³owy zakres dzia³ania, rada okreli w odrêbnej
uchwale.
§ 28
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) opiniowanie uchwa³ rady oraz sprawowanie kontroli
nad ich wykonywaniem w zakresie kompetencji komisji,
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b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
c) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê oraz spraw przek³adanych przez cz³onków komisji i obywateli,
d) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkañców w sprawach dzia³alnoci rady i s³u¿b
komunalnych w zakresie kompetencji komisji.
§ 29
1. Rada gminy kontroluje dzia³alnoæ wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i zastêpców przewodnicz¹cego rady.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez radê w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie
narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³anych przez radê.
5. Komisja podejmuje kontrole i wydaje opinie na zlecenie rady lub z w³asnej inicjatywy w sprawach okrelonych w ust. 3.
6. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
7. Do kierowania prac¹ komisji, cz³onkowie komisji wybieraj¹ przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
8. Przewodnicz¹cy komisji:
a) organizuje pracê komisji,
b) zwo³uje posiedzenie i kieruje obradami komisji,
c) sk³ada radzie sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
9. Cz³onkowie komisji zobowi¹zani s¹ do:
a) przestrzegania regulaminu komisji
b) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji
10. Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego komisji w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
11. Przewodnicz¹cy komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ komisjê na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby cz³onków komisji.
12. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ radni oraz
inne osoby nie bêd¹ce cz³onkami komisji, zaproszone na posiedzenie.
13. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia
zamkniêtego.
14. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa ogólnego skladu komisji.
15. Uchwa³y (rozstrzygniêcia) podejmowane przez komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków komisji.
16. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie komisji.
17. Rozstrzygniêcia komisji maj¹ formê opinii lub wniosków i s¹ przedk³adane radzie.
18. Komisja sk³ada pisemne sprawozdania ze swojej
dzia³alnoci przynajmniej raz w roku.
19. Komisja rewizyjna wspó³pracuje z innymi komisjami
rady oraz organizacjami spo³eczno  gospodarczymi
dzia³aj¹cymi na terenie gminy.
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20. Podstawow¹ form¹ dzia³ania komisji rewizyjnej s¹
kontrole.
21. Przedmiotem kontroli jest dzia³alnoæ wójta oraz podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie:
 gospodarki finansowo  ekonomicznej,
 gospodarowanie mieniem komunalnym,
 przestrzegania i realizacji postanowieñ statutu gminy,
 uchwa³ rady gminy oraz innych przepisów,
 realizacji bie¿¹cych zadañ gminy.
22. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolê w oparciu
o nastêpuj¹ce kryteria:
a) legalnoci (badanie zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami rady gminy),
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci (badanie czy powierzone obowi¹zki s¹
wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidarny).
23. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia wójta (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem
kontroli.
24. Kontrolê przeprowadza wy³oniony z cz³onków komisji zespó³ kontrolny licz¹cy 3 cz³onków.
25. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego dzia³aj¹ na podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia
kontroli wystawionego przez przewodnicz¹cego rady.
26. W upowa¿nieniu winno byæ wyszczególnione:
 termin,
 przedmiot,
 zakres przeprowadzonej kontroli.
27. Zespó³ kontrolny (komisja) uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w
kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jejdzia³alnoci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli,
5) ¿¹dania do pracowników kontrolowanej jednostki
ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach
dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
6) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
28. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
29. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
 przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
 przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
30. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego (komisji) nie mo¿e
naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
31. Zadaniem zespo³u kontroluj¹cego (komisji) jest:
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wskazania przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
Z przebiegu kontroli zespó³ (komisja) sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u
kontrolnego (komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
W protokóle ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci,
ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
 imiona i nazwisko osób kontroluj¹cych,
 okrelenie zakresu przedmiotu kontroli,
 czas trwania kontroli,
 ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
 wykaz za³¹czników.
Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Drugi  przewodnicz¹cy
rady gminy. Trzeci egzemplarz pozostaje w aktach komisji.
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli
komisja wystêpuje z wnioskami pokontrolnymi zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a przedmiotem kontroli.
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ komisjê o sposobie
wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.
W razie ujawnienia przestêpstwa, komisja przekazuje
sprawê organom cigania i w miarê potrzeby zawiadamia o tym organ nadrzêdny jednostki skontrolowanej.
Wyniki swoich dzia³añ komisja przedstawia przewodnicz¹cemu rady gminy w formie sprawozdania.
Sprawozdanie powinno zawieraæ:
 zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
 jeli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci.
Obs³ugê techniczno  biurow¹ komisji prowadzi urz¹d
gminy.
§ 30

1. Rada mo¿e powo³aæ komisjê dorane do realizacji okrelonych zadañ.
2. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranych okrela rada w uchwale o ich powo³aniu.
§ 31
Komisje podlegaj¹ radzie, której przedstawiaj¹ na pocz¹tku roku kalendarzowego roczny plan pracy.
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ROZDZIA£ VI
RADNI
§ 32

1. Utrzymanie sta³ej ³¹cznoci z mieszkañcami oraz przyjmowanie od nich do rozpatrzenia przez w³aciwe organy gminy postulatów i wniosków jest podstawowym
obowi¹zkiem radnego.
2. Radni winni wspó³dzia³aæ z jednostkami pomocniczymi gminy (so³ectwa) i informowaæ mieszkañców o poczynaniach w³adz samorz¹dowych.
3. Radni zobowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach rady i jej
organów oraz tych instytucji samorz¹dowych, do których zostali wybrani lub delegowani.
§ 33
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug w³asnego
wyboru lub organizowaæ zespo³y do opracowania spraw
i przygotowania wniosków oraz projektów uchwa³.
§ 34
Poza obowi¹zkami i uprawnieniami okrelonymi w
ustawie radny mo¿e:
 domagaæ siê wniesienia pod obrady rady spraw wynikaj¹cych z postulatów i wniosków wyborców,
 podejmowaæ dzia³ania i sk³adaæ wnioski w organach
i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
 ¿¹daæ pomocy wójta i urzêdu w sprawach wynikaj¹cych z dzia³alnoci radnego, a w szczególnoci informacji o planach i realizacji zadañ bud¿etowo 
gospodarczych, wydanych rozstrzygniêciach i decyzjach dotycz¹cych ogó³u mieszkañców, a tak¿e
okazania dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu urzêdu, je¿eli prawo tego nie zabrania.
§ 35
1. Za udzia³ w pracach rady oraz posiedzeniach komisji,
radnemu przys³uguj¹ diety wg zasad okrelonych w
odrêbnej uchwale rady.
2. Nale¿noci, o których mowa w ust. 1 przys³uguj¹ce
przewodnicz¹cemu mog¹ byæ zrycza³towane uchwa³¹
rady.
§ 36
Za zaniedbanie przez radnego swoich obowi¹zków,
rada mo¿e za¿¹daæ wyjanienia a po ich wys³uchaniu
odnotowuje ten fakt w protokole z obrad sesji.
§ 37
Radni korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
§ 38
Nawi¹zywanie przez radnego stosunku pracy z urzêdem gminy lub gminnymi podmiotami organizacyjnymi
reguluje ustawa o samorz¹dzie gminnym.
§ 39
Obs³ugê techniczno  organizacyjn¹ rady, komisji oraz
radnych sprawuje urz¹d gminy.
ROZDZIA£ VII
WÓJT
§ 40
1. Wójt jest organem gminy wybieranym w bezpored-
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nich wyborach powszechnych na zasadach okrelonych w ustawie o wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
2. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzêdu
gminy.
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu okrela
regulamin organizacyjny nadany przez wójta.
§ 41
1. Wójt wykonuje uchwa³y rady i zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ wójta nale¿y w szczególnoci:
a) gospodarowanie mieniem komunalnym,
b) przygotowanie projektu bud¿etu oraz jego wykonanie,
c) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
d) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji rady,
e) przedk³adanie radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej gminy,
f) wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki zwi¹zanych z bezporednimzagro¿eniem interesu publicznego. Zarz¹dzenia takie wymagaj¹
zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu rady,
g) wspó³dzia³anie w interesie gminy z instytucjami znajduj¹cymi siê na jej terenie,
h) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze gminy p e ³ n o m o c n i c twa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
i) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki s p o ³ e c z n e j ,
gospodarczej oraz wykorzystania rodków bud¿etowych,
j) prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem gminy, zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do wysokoci ustalonej przez radê,
k) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
i podejmowanie decyzji o wyborzeoferenta,
l) ustalenie zakresu spraw gminy powierzonych z  cy
wójta i sekretarzowi gminy.
§ 42
1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminê na zewn¹trz.
2. Do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem gminy uprawniony jest wójt
samodzielnie.
3. Wójt mo¿e upowa¿niæ do sk³adania owiadczeñ, o których mowa w ust. 1 swojego zastêpcê samodzielnie
lub wraz z inn¹ upowa¿nion¹ osob¹.
4. Wójt wykonuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz z innych ustaw okrelaj¹cych
status wójta.
§ 43
1. Wójt przyjmuje interesantów w ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzêdu dniach i godzinach.
2. Wójt jest kierownikiem urzêdu, jest zwierzchnikiem s³u¿bowym wszystkich pracowników urzêdu i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 44
Wójt ustala wynagrodzenia dla wszystkich podleg³ych
mu pracowników samorz¹dowych.

§ 45
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w urzêdzie gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na
podstawie:
a) wyboru  wójt gminy,
b) powo³ania przez radê gminy  sekretarz gminy,
skarbnik, kierownik i zastêpca kierownika USC,
c) powo³ania przez wójta gminy  z-ca wójta,
d) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawo pracy w stosunku do wójta gminy wykonuje rada gminy.
3. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³a mo¿e upowa¿niæ przewodnicz¹cego rady do wykonywania czynnoci o których w ust. 2, bez prawa do ustalenia wynagrodzenia
za pracê.
4. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pozosta³ych pracowników wykonuje wójt.
5. Pracowników o których mowa w ust. 1b odwo³uje organ, który ich powo³a³ z wyj¹tkiem kierownika i zastêpcy kierownika USC, który ch odwo³uje wójt.
§ 46
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê, sekretarza
gminy lub innych pracowników urzêdu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa
w ust. 1, w imieniu wójta.
3. Do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy mo¿e upowa¿niæ równie¿ organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz
organy jednostek i podmiotów o których mowa w art.
9 ust. 1 ustawy.
4. Od decyzji wydawanych przez wójta oraz organy o których mowa w ust. 4 w sprawach z zakresu zadañ w³asnych gminy s³u¿y odwo³anie do samorz¹dowego kolegium odwo³awczego, a w sprawach z zakresu zadañ
zleconych gminie  do wojewody.
§ 47
1. Sekretarz zapewnia funkcjonowanie urzêdu oraz organizuje pracê urzêdu. Prowadzi sprawy gminy powierzone przez wójta.
2. Skarbnik wykonuje funkcjê g³ównego ksiêgowego bud¿etu.
3. Szczegó³owy podzia³ zadañ i kompetencji pomiêdzy
kierownictwo urzêdu oraz pracowników zostanie okrelony w regulaminie organizacyjnym urzêdu gminy.
ROZDZIA£ VIII
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 48
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego bud¿etu gminy.
2. Projekt bud¿etu wójt przek³ada radzie najpóniej do 15
listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
3. Bud¿et powinien byæ uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Za prawid³ow¹ gospodarkê gminy odpowiada wójt.
5. Gospodarka finansowa jest jawna. Wójt og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w sposób przyjêty w gminie.
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1) ustawa o samorz¹dzie gminnym,
2) ustawa o pracownikach samorz¹dowych,
3) ustawa o bezporednim wyborze wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta,
4) ustawa  ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw,
5) ustawa o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne,
6) o finansach publicznych.

§ 49
Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych, które wójt obowi¹zany jest przedstawiæ radzie wraz z projektem bud¿etu
okrela rada odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 50
Uprawnienia jakie przys³uguj¹ so³ectwu do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy zostaj¹ okrelone w statucie so³ectwa uchwalonym odrêbn¹ uchwa³¹ rady.

§ 54

ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 51

2605

1. Przepisy gminne og³aszane s¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Urz¹d prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych
do powszechnego wgl¹du.

UCHWA£A Nr V/47/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 31 marca 2003 r.

§ 52
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna, a wszelkie ograniczenia tej jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustawy.
2. Obywatel ma prawo do:
1) uzyskiwanie informacji o dzia³alnoci rady gminy,
komisji i wójta,
2) wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
3) dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym tak¿e do protoko³ów z posiedzeñ rady i komisji rady.
3. Przegl¹danie dokumentów o których mowa w ust. 2,
pkt 3 ewentualnie sporz¹dzenie odpisów, notatek lub
przenoszenia na inne noniki informacji w godz. pracy
urzêdu w obecnoci pracownika urzêdu z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
4. W razie odmowy udostêpniania okrelonych dokumentów przez pracownika urzêdu gminy obywatel mo¿e
z³o¿yæ wniosek do wójta gminy o udostêpnienie ¿¹danych informacji. Odmowa ich udostêpnienia dokonywana jest w drodze decyzji od której przys³uguje odwo³anie.

w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 7 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 71, poz. 838). Rada Gminy w Chmielnie po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zarz¹du Powiatu Kartuskiego, uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogi po³o¿one na terenie gminy Chmielno opisane w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

§ 53

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/47/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 31 marca 2003 r.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustaw; w szczególnoci:
WYKAZ DRÓG GMINNYCH
na terenie powiatu kartuskiego-Gmina Chmielno

Nazwa drogi
po³o¿enie
Reskowo-Dejk

D³ugoæ w km

1.

Numer
drogi
001

2.

002

Zawory–Grzebieniec- Lampa

2,250

3.

003

Lampa-Sznurki

4,750

4.

004

Maks -Sznurki

1,950

Lp.

2,300
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5.

005

Sznurki-Brodnica Górna

1,550

6.

006

Miechucino-Mojusz

1,650

7.

007

Zawory -wyb. Kosy

1,550

8.

008

Zawory Chmielno

3,750

9.

009

Chmielno–Bukowinki- £apalice

1,800

10.

010

Chmielno Reskowo

3,100

11.

011

Reskowo-Miechucino

2,500

12.

012

Dejk- Chmielno wyb.

1,050

13.

013

Reskowo– Miechuciñskie Chrósty

2,900

14.

014

Borzestowo– Borzestowska Huta

2,800

15.

015

Chmielno- Ko¿yczkowo-Mirachowo

5,300

16.

016

Cieszenie- Cieszenie wyb.

2,500

17.

017

Cieszenie- Leniczówka- Mirachowo

2,700

18.

018

Ko¿yczkowo- Sianowo

2,250

19.

019

Zawory-Smêtowo

1,900

20.

020

Miechucino-Bór-Szopa

1,800

21.

021

Zajezierze- Borzestowo

1,100

22.

022

Garcz- Sianowo

2,100

23.

023

Garcz- Ko¿yczkowo

2,250

24.

024

Borzestowo-Sierakowice

1,500

25.

025

Borzestowo- Kozi Dwór

1,250

26.

026

Borzestowo-Grodzisko

1,800

27.

027

Lipowiec-Borzestowska Huta

1,900

28.

028

Garcz- £apalice

2,250

29.

029

Ko¿yczkowo- Rzym

1,300

30.

030

Rzym- Cieszenie wybudowanie

1,500

31.

031

Elf- Haska- Kamionka

1,900

32.

032

Cieszenie- Strysza Góra

1,100

33.

033

Reskowo- Reskowo wybudowanie

1,300

34.

034

Miechucino ul. Szkolna

0,240

35.

035

Miechucino ul. Ogrodowa

0,080

36.

036

Miechucino ul. S³oneczna

0,086

37.
38.
39.
40.
41.
42.

037
038
039
040
041
042

Miechucino ul. Kwiatowa
Miechucino ul. Spokojna
Miechucino ul. Osiedlowa
Miechucino ul. Skarpowa
Miechucino ul. Cicha
Miechucino ul. Poprzeczna

0,085
0,370
0,320
0,160
0,060
0,070
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