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2628
UCHWA£A Nr X/52/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 11 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Roszczyce obejmuj¹cy dzia³kê nr 8/11
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, art. 26 i art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Fragmentu wsi Roszczyce gmina Wicko obejmuj¹cy dzia³kê Nr 8/11 nastêpuj¹cej treci:
Dzia³kê Nr 8/11 po³o¿on¹ we wsi Roszczyce gmina Wicko
przeznacza siê pod kopalniê kredy jeziornej.
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:

WIE ROSZCZYCE GMINA WICKO
1. KARTA TERENU Nr 001 za³. 1 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia
wie Roszczyce
dzia³ka Nr 8/11 pow. 13,43 ha
w³asnoæ: Spó³ka cywilna
3. Funkcja
PE  teren kopalni kredy jeziornej
ZP  zieleñ izolacyjna
4. Warunki urbanistyczne
Nale¿y uzyskaæ koncesjê na wydobywanie kopalin
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
Projektowana zabudowa  nie przewiduje siê
Moliwoæ ustawiania tymczasowego barakowozu na
czas eksploatacji z³o¿a
5. Zasady obs³ugi infrastruktury
Dojazd do kopalni z drogi gminnej (nr rej. Gruntu 7)
Woda  nie przewiduje siê
cieki  kontenerowy ustêp suchy
Energia elektryczna  nie przewiduje siê
Utylizacja odpadów sta³ych  nie wystêpuje
6. Parkingi
Nie przewiduje siê
7. Warunki Konserwatorskie
 w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne
podczas eksploatacji kredy, nale¿y fakt ten niezw³ocznie zg³osiæ do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 w celu maksymalnego ograniczenia wp³ywu eksplo-
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atacji na rodowisko trzeba bêdzie utrzymaæ w³aciwy k¹t nachylenia skarp filarów ochronnych
w celu zachowania ich statecznoci i ograniczenia
procesów erozyjnych
 teren kopalni zabezpieczyæ przed mo¿liwoci¹ wyrzucania mieci i wylewania nieczystoci
 rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych winna
nast¹piæ sukcesywnie z postêpem robót górniczych
 nadk³ad zdjêty przed podjêciem eksploatacji winien
byæ sk³adowany tymczasowo w bezporednim sasiedztwie wyrobiska
 kierunek rekultywacji  stawy rybne
9. Stawka procentowa
30%
10. Strefy
 poza filarami ochronnymi nie przewiduje siê
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³yjest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, sporz¹dzony w skali 1: 1000, oznaczony nr 1 Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granice terenu objêtego planem,
b) granice obszaru górniczego,
c) filar ochronny,
d) zieleñ ochronna.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci: 25%.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wicko.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

2629
UCHWA£A Nr IX/77/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikaty dla
Spó³dzielni Mieszkaniowych ubiegaj¹cych siê o wykup
gruntów bêd¹cych w ich u¿ytkowaniu wieczystym.
Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz
art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miejska Skarszewy uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê zgody na udzielanie bonifikaty w wysokoci do 70% ceny sprzeda¿y dla Spó³dzielni Mieszkaniowych bêd¹cych u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomo-
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ci komunalnych, które ustanawiaj¹ na rzecz swych cz³onków odrêbn¹ w³asnoæ lokali mieszkalnych.
§2
Burmistrz za¿¹da zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, je¿eli Spó³dzielnia bêd¹ca
nabywc¹ nieruchomoci przez 10 lat licz¹c od dnia nabycia dokona zbycia lub wykorzysta nieruchomoæ na cele
inne ni¿ wymienione w § 1 niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2630
UCHWA£A Nr XIV/147/2003
Rady Miejskiej w Rumi
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rumia-Partyzantów dla fragmentów znajduj¹cych siê w rejonie ulic
Irysowej, Makowej, Narcyzowej oraz Ró¿anej.
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 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 z 1999 r., poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279,. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.:Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,poz. 984.), a tak¿e Uchwa³y Nr L./707/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 sierpnia 2002 r., Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rumia- Partyzantów 
uchwalonego uchwa³¹ Nr XL/588/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 25 padziernika 2001 r., opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 11 z dnia
4 lutego 2002 r. poz. 180,zwanego dalej planem Rumia-Partyzantów, dla fragmentów po³o¿onych w rejonie ulic:
 Irysowej, Narcyzowej, Makowej  zmiana 1,
 Ró¿anej  zmiana 2.
2. Granice terenów objêtych zmianami obejmuj¹:
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1) fragment terenu oznaczonego symbolem 9 MN (zmiana 1)  czêæ dz. nr 71/9, czêæ dz. nr 72/9, czêæ dz.
nr 71/8 oraz czêæ dz. nr 72/8 w obrêbie nr 3; granice
te zosta³y przedstawione na za³¹czniku graficznym nr 1
do niniejszej uchwa³y, w skali 1:1000,
2) teren oznaczony symbolem 43 MN (zmiana 2)  czêæ
dz. nr 60/19, dz. nr 60/21, dz. nr 60/22 w obrêbie 3;
granice te zosta³y przedstawione na za³¹czniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwa³y, w skali 1:1000.
§2
1. Zmiana 1  Do planu Rumia-Partyzantów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) zmienia siê na rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i 2  do Uchwa³y Rady Miejskiej Rumi 
Nr XL/588/2001 z dnia 25 padziernika 2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 11 z dnia 4 lutego 2002 r. poz. 180)
linie rozgraniczaj¹ce pomiêdzy terenami 9.MN a s¹siaduj¹cymi ulicami: Narcyzow¹, Irysow¹, Makow¹,
powiêkszaj¹c teren 9.MN oraz zmieniaj¹c dotychczasow¹ liniê nieprzekraczaln¹ zabudowy wzd³u¿ ulicy
Makowej (w odleg³oci 5 m od linii rozgraniczaj¹cej) w terenie 9.MN. Nowe linie rozgraniczaj¹ce oraz
linie zabudowy wskazano na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1:1000 do
niniejszej uchwa³y,
2) do ustaleñ szczegó³owych dla terenu 9.MN w ppkt 7
Inne ustalenia dodaje siê zapis:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ istniej¹c¹ liniê energetyczn¹.
2. Zmiana 2  Do planu Rumia-Partyzantów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w planie Rumia-Partyzantów zmienia siê w treci
Uchwa³y oraz w za³¹cznikach graficznych nr 1 i 2 do
niej oznaczenie terenu 43.MN na oznaczenie 43.MN,U,
2) w ustaleniach szczegó³owych dla dotychczasowego terenu 43.MN (po zmianie 43.MN,U), zawartych
w § 3 ust. 3, ppkt 2 dot. funkcji otrzymuje brzmienie:
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostoj¹cej, z dopuszczeniem us³ug towarzysz¹cych, zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹,
 dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód
osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub
wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej,
3) w § 3 ust. 2 Uchwa³y Nr XL/588/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 25 padziernika 2001 r. dodaje siê teren
43.MN,U do listy terenów, dla których ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoci 30%
3. Pozosta³e ustalenia planu Rumia-Partyzantów pozostaj¹ bez zmian.

1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu Rumia-Partyzantów granic obszarów objêtych
zmianami.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszych zmian
planu traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi rejonu ulicy Partyzantów- Plan
Rumia-Partyzantów, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XL/588/
2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 padziernika 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 11 z 2002 r. poz. 180) w zakresie ustalonym niniejsz¹ uchwa³¹ zgodnie z § 2.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Rumi
J. Chmielewski

2631
UCHWA£A Nr XIV/80/2003
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie likwidacji instytucji kultury pod nazw¹ Miejsko-Gminny Orodek Kultury i Sportu w Gniewie.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123
zm:. Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364 oraz art. 18 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 zm:. Dz. U. z 2003 r.
Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594) Rada Miejska w Gniewie
po zasiêgniêciu opinii Komisji Edukacji Publicznej, Kultury i Sportu uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ za³¹czniki graficzne nr 1
(dotyczy zmiany 1) i nr 2 (dotyczy zmiany 2) w skali 1:1000,
w których obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ oznaczenia graficzne takie jak dla planu Rumia-Partyzantów.

Likwiduje siê z dniem 1 stycznia 2004 r. komunaln¹ instytucjê kultury pod nazw¹ Miejsko-Gminny Orodek
Kultury i Sportu w Gniewie.

§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta Rumi do:

§2
1. W wyniku likwidacji zak³adu bud¿etowego, o którym
mowa w § 1 zadania jego w zakresie:
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1.1.Prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej, w tym organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w
oparciu o kluby i ogniska artystyczne przejmie Fundacja Zamek w Gniewie powo³ana Uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 29 maja 2003 r.
Nr IX/62/03/,
1.2.Prowadzenia biblioteki miejskiej zostanie powo³ana odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej gminna instytucja kultury  Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewie.
1.3.Prowadzenia dzia³alnoci w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej zostanie powo³ana odrêbn¹
uchwa³¹ Rady Miejskiej gminna jednostka organizacyjna  Hala Sportowa w Gniewie.
2. Odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej zostan¹ podporz¹dkowane organizacyjnie wietlice wiejskie.
§3
Mienie zlikwidowanego Miejsko  Gminnego Orodka
Kultury i Sportu jako jednostki bud¿etowej, okrelonej w
§ 1 przejmuj¹ nowo utworzone gminne instytucje kultury, okrelone w § 2, w wielkociach uprzednio wystêpuj¹cych jako czêci sk³adowe likwidowanej jednostki.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§5
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni
po publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski
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UCHWA£A Nr XIII/419/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 wrzenia 200 3 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w po³udniowo  wschodnim
rejonie ulicy Budowlanych, obejmuj¹cego dzia³kê nr ew.
241 w Matarni 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:
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§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w po³udniowo  wschodnim rejonie ulicy
Budowlanych, obejmuj¹cy dzia³kê nr ew. 241 w Matarni
 obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
004) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i zieleñ z zakresu
strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu. Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej
zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten
okrela zabudowa istniej¹ca w bliskim s¹siedztwie
projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na
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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) bogaty program zieleni  zró¿nicowana gatunkowo
zieleñ wysoka i niska o charakterze ozdobnym, wype³niaj¹ca wszystkie mo¿liwe powierzchnie, w tym
tak¿e na sztucznie wykonanych lub ukszta³towanych
miejscach (np. zakrzewienie skarp, pn¹cza, pergole,
zielone ciany, dachy i parkingi, zieleñ w donicach
itp.),
6) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym

wód powierzchniowych) a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi.
OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w
czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto, powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

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

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne
Supermarkety o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
Targowiska, hale targowe

10.

Restauracje, kawiarnie, bary

11.

Biura, urzêdy, poczty, banki

12.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

13.

Kocio³y, kaplice

14.

Domy parafialne, domy kultury

15.

Kina, teatry

16.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

17.

Obiekty muzealne i wystawowe

18.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

19.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

20.

Rzemios³o us³ugowe

Podstawa
odniesienia

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

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

1000 m2
pow. sprzeda¿owej
1000 m2
pow. ca³kowitej
100
miejsc konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. sk³adowej
100 zatrudn.
100 m2
pow. u¿ytkowej

Uwagi
5

MIN 35
MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru
MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 4,5
MIN 20
MIN 3

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W PO£UDNIOWO  WSCHODNIM
REJONIE ULICY BUDOWLANYCH,
OBEJMUJ¥CY DZIA£KÊ Nr EW. 241 W MATARNI
Nr EW. PLANU 2601
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 15,4524 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, których ³¹czna powierzchnia sprzeda¿owa na terenie strefy (001-41) przekroczy 10 000 m2,
2) w obrêbie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) dzia³alnoæ produkcyjna,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: na obszarze poza OSTAB 30%, na obszarze w³¹czonym w OSTAB  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: na
obszarze poza OSTAB 60%, na obszarze w³¹czonym
w OSTAB  40%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 5000 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: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
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: od ulicy 003-81 i od ulicy dojazdowej spoza granic planu od strony zachodniej,
oraz od ulicy 004-82 poprzez skrzy¿owania lub zjazdy nie czêciej ni¿ w odleg³oci 150 m,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej, na terenach niezabudowanych i nieutwardzonych -powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego zadrzewienia,
2) w po³udniowo wschodniej czêci terenu na po³udniowo  zachodnim stoku przy potoku Strzy¿a
uk³ad zabudowy i zieleni musi zapewniæ przep³yw
powietrza w kierunku doliny,
3) zachowanie i pielêgnacja zieleni oznaczonej na rysunku planu,
4) uzupe³nienie zadrzewienia we wschodniej czêci terenu oznaczonej na rysunku planu jako zieleñ do
zachowania i pielêgnacji
5) na obszar oznaczony na rysunku planu jako teren
do zadrzewienia nale¿y wprowadziæ zadrzewienia
w formie a¿urowej,
6) w zachodniej czêci terenu nale¿y wprowadziæ bogaty program zieleni na terenie zabudowy,
7) zakaz przegradzania dolin cieków i terenu ródliskowego potoku Strzy¿a ogrodzeniami,
8) czêæ terenu (oznaczona na rysunku planu) w obrêbie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren ródliskowy potoku Strzy¿a oznaczony na rysunku planu jako teren do zadrzewienia,
2) teren le¿y w strefie ograniczeñ wysokoci zabudowy w rejonie lotniska,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Maksymalna wysokoæ budynków i budowli do rzêdnej 148 m n.p.m.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) wprowadzenie bogatego programu zieleni na niezabudowanej czêci terenu,
2) powi¹zanie istniej¹cej zieleni (zadrzewieñ) w ci¹gi,
3) ochrona ukszta³towania terenu oznaczonego na
rysunku planu jako tereny o spadkach powy¿ej
15%,
4) zaleca siê pozostawienie bez obiektów kubaturowych kierunków powi¹zañ ekologicznych oznaczonych na rysunku planu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W PO£UDNIOWO  WSCHODNIM
REJONIE ULICY BUDOWLANYCH,
OBEJMUJ¥CY DZIA£KÊ Nr EW. 241 W MATARNI
Nr EW. PLANU 2601
1. KARTA TERENU NUMER 002
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2. POWIERZCHNIA 0,1345 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 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: nie ustala siê,
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: dojazd z drogi 003-81,
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 lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z 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
1) teren w obrêbie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie,
2) zakaz sytuowania budynków równolegle do ulicy
003-81,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren le¿y w strefie ograniczeñ wysokoci zabudowy
w rejonie lotniska.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
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16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Maksymalna wysokoæ budynków i budowli do rzêdnej 148 m n.p.m.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Teren integralnie zwi¹zany z s¹siaduj¹cym od wschodu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W PO£UDNIOWO  WSCHODNIM
REJONIE ULICY BUDOWLANYCH,
OBEJMUJ¥CY DZIA£KÊ Nr EW. 241 W MATARNI
Nr EW. PLANU 2601
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,3641 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3 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
Wody opadowe do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) chodnik po po³udniowej stronie ulicy,
2) skrzy¿owanie z ulic¹ Budowlanych (004-82) skanalizowane.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W PO£UDNIOWO  WSCHODNIM
REJONIE ULICY BUDOWLANYCH,
OBEJMUJ¥CY DZIA£KÊ Nr EW. 241 W MATARNI
Nr EW. PLANU 2601
1. KARTA TERENU NUMER 004
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2. POWIERZCHNIA 0,6718 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z  fragment ulicy Budowlanych
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, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: ograniczona
do skrzy¿owañ i zjazdów w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 150 m od siebie,
5) wyposa¿enie: chodnik, cie¿ka rowerowa g³ówna,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Droga dla pieszych i rowerów po po³udniowej stronie ulicy.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po³udniowo 
wschodniego rejonu ulicy Budowlanych, obejmuj¹cego dzia³kê nr ew. 241 w Matarni w miecie Gdañsku w
skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) strefê produkcyjno  us³ugow¹,
4) ulice lokalne i dojazdowe,
5) ulice zbiorcze,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
8) teren do zadrzewienia,
9) 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,
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2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego Matarnia  Z³ota Karczma, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VII/69/94 Rady Miasta Gdañska z
dnia 20 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 31
z dnia 1 grudnia 1994 r., poz. 157),
2) 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. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r., poz. 102).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr XIV/455/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon ulic Ch³odnej i Sadowej 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 ródmiecie rejon ulic Ch³odnej i Sadowej w
miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar 9,0 ha.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 005) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
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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  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy
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.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
6) zieleñ z zakresu strefy 64.
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
83  ulice g³ówne, ulice g³ówne przyspieszone
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) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
4) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dzia³ce, gabaryty
budynku, rodzaj dachu (p³aski, stromy).
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy
istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e dla tych fragmentów zosta³ ustalony obowi¹zuj¹cy typ zabudowy,
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. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

1
1.
2.
3.

2
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty

3
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek

Strefa B
Obszar intensywnej
zabudowy ródmiejskiej
Strefa ograniczonego
parkowania
4
MIN 1
1,2 ± 10%
MAX 6
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Obiekty handlowe
o powierzchni sprzeda¿owej do 2000
m2
Obiekty handlowe
wielokondygnacyjne
o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m2
Targowiska, hale targowe
Restauracje, kawiarnie, bary
Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie
Domy parafialne, domy kultury
Kina, teatry

1 pokój

1,2

15 ³ó¿ek

MAX 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MAX 25

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MAX 25

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

MAX 25
MAX 24
MAX 30

100 miejsc siedz¹cych

MAX 16
MAX 20

14.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m2 pow. u¿ytkowej

16.

Szko³y podstawowe i gimnazja

17.

Szko³y rednie

1pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania

18.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

19.

MAX 30
MAX 8
MAX 22

MAX 1,5
MAX 1,5

10 studentów

MAX 1,5

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MAX 3

20.

Rzemios³o us³ugowe

100 m pow. u¿ytkowej

MAX 2

21.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

100 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 10

22.

K¹pieliska

23.

Korty tenisowe (bez miejsc dla
widzów)

2

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
RÓDMIECIE REJON ULIC CH£ODNEJ I SADOWEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1132
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,77 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 23 i strefê us³ugow¹ 33.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,

2

100 m terenu
zagospodarowanego

MAX 2

1 kort

MAX 2

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  cile okrelone i nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: 8 m, maksymalna: 18 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Ch³odnej i ul. £¹kowej (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, z bezporednim pod³¹czeniem rynien
odprowadzaj¹cych wodê z dachów,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci energetycznej,
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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
1) Strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej.
2) Zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) nowa zabudowa w typie zabudowy o wartociach kulturowych wystêpuj¹cej na obszarze
Dolnego Miasta,
b) elewacje nowych obiektów musz¹ byæ wykoñczone tradycyjnymi materia³ami budowlanymi.
3) Zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
a) wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego, w przypadku odkrycia reliktów archeologicznych przeprowadziæ odpowiednie
badania ratunkowe,
b) relikty dawnej zabudowy, odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce
wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y
chroniæ i wyeksponowaæ,
c) dla oznaczonych na planie budynków o wartociach kulturowych  ochronie podlega charakter budynku i detal architektoniczny.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej,
2) w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy
Podwale Przedmiejskie nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren o wysokim poziomie wód gruntowych,
2) fragment terenu na styku z tras¹ Podwale Przedmiejskie (005-83) po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci
komunikacyjnej,
3) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 600 mm i sieæ
ciep³ownicza.
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
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
2) obszar znajduj¹cy siê w obrêbie czêci miasta uznanej za pomnik historii.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
zakaz lokalizacji noników reklamowych poza noni-
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kami na budynkach i budowlach przewidzianych w
projektach budowlanych tych obiektów,
2) w projektowanej zabudowie uzupe³niaj¹cej pierzejê ul. Ch³odnej przewidzieæ przejazd bramowy,
3) zakaz zabudowy, trwa³ego grodzenia i nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w odleg³oci 5,0 m od istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej Æ 600 mm.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) w zagospodarowaniu zaleca siê uwzglêdniæ zagro¿enie powodzi¹,
3) dla projektowanych obiektów na fundamentach a
w szczególnoci budowli podziemnych zaleca siê
wykonaæ ekspertyzê geologiczno  in¿yniersk¹ i hydrogeologiczn¹ z wp³ywem na stabilnoæ istniej¹cych obiektów w s¹siedztwie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULIC CH£ODNEJ I SADOWEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1132
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 5,92 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 23 i strefê us³ugow¹ 33.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2 je¿eli ich ³¹czna powierzchnia sprzeda¿owa przekroczy 30 000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: minimalna  0,5, maksymalna  3,0,
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  nieprzekraczalne i cile okrelone, jak na rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: 8 m lub dwie kondygnacje, maksymalna: 18 m (od poziomu terenu),
z dopuszczeniem dominanty przestrzennej do 25 m
wysokoci na powierzchni zabudowy do 2500 m2,
zlokalizowanej w rejonie oznaczonym na rysunku
planu,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
5) inne  dopuszcza siê wykonanie zadaszenia w formie wietlika ci¹gu pieszego stanowi¹cego odtworzenie przebiegu dawnej ulicy U³añskiej oraz mo¿liwoæ wykonania nad t¹ ulic¹ dwóch ³¹czników o sze-
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rokociach ka¿dego z nich do 3 m. Wymagane jest
aby zadaszenie zosta³o wykonane na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ nad przedostatni¹ kondygnacj¹, by³o wycofane w g³¹b odtworzonej ulicy i w maksymalnie
mo¿liwy sposób by³o przeszklone. Nie dopuszcza siê
wykonania zadaszenia nad ci¹giem komunikacyjnym
zachowanej dawnej drogi fortecznej.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Sadowej (004-81)
i ulicy Reduta Dzik (003-81). Dostêpnoæ od ul. Podwale Przedmiejskie (005-83)  ograniczona. Zachowana (dawna droga forteczna) o szerokoci minimalnej 12 m oraz odtworzona dawna ulica U³añska o szerokoci minimalnej 10 m, stanowi¹ wewnêtrzne ci¹gi piesze wy³¹cznie dla obs³ugi terenu
002-31, ograniczone zaznaczonymi na rysunku planu cile okrelonymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy. Dopuszcza siê wprowadzenie ruchu
ko³owego w obrêbie dawnej drogi fortecznej oraz
odtworzonej ulicy U³añskiej wy³¹cznie dla obs³ugi
terenu 002-31.
2) zaopatrzenie w wodê  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, z bezporednim pod³¹czeniem rynien
odprowadzaj¹cych wodê z dachów,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci energetycznej,
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
1) Strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej.
2) Zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) podjêcie prac inwestycyjnych wymaga uprzedniego wykonania koncepcji architektonicznej
i uzyskania dla niej akceptacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) nowa zabudowa wzd³u¿ pó³nocnej pierzei ulicy
Ch³odnej pod wzglêdem wysokoci i kompozycji bry³, formy dachów oraz kompozycji elewacji winna nawi¹zywaæ do historycznych budynków zlokalizowanych na tej ulicy; w pozosta³ych
miejscach dopuszcza siê zabudowê wspó³czesn¹, lecz pod wzglêdem kompozycji elewacji zachowuj¹cej charakter fabryczny miejsca (sugerowany detal architektoniczny z historycznych
budynków fabrycznych, np. z oznaczonych na
planie budynków o wartociach kulturowych
przy ul. U³añskiej); nie dopuszcza siê stosowania wielkokubaturowych nierozcz³onkowanych
bry³; w miejscu oznaczonym na rysunku planu
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zabudowa podwy¿szona do wysokoci 25 m
winna pod wzglêdem kompozycji architektonicznej nawi¹zywaæ do historycznych budynków
przy ul. £¹kowej 1/2 i Sadowej 1,
c) parametry wysokociowe zabudowy przy ul.
Ch³odnej musz¹ byæ dostosowane do historycznej zabudowy tej ulicy. Dopuszcza siê stopniowe podwy¿szanie zabudowy a¿ do wskazanej na
rysunku planu wysokoci 25 m. Na wschód od
drogi fortecznej zabudowa winna obni¿aæ siê
stopniowo w kierunku Op³ywu Mot³awy,
d) w odleg³oci 30 m od linii brzegowej Op³ywu
Mot³awy ustala siê zagospodarowanie terenu
zieleni¹ nisk¹ z dopuszczeniem przejæ pieszych
do ci¹gu spacerowego na koronie wa³u.
3) Zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
a) ochronie podlega historyczna droga forteczna.
W p³aszczynie ci¹gu pieszego nale¿y stosowaæ
materia³y naturalne z wykluczeniem materia³ów
wylewanych i bitumicznych,
b) ochronie podlega historyczna ulica U³añska.
W p³aszczynie ci¹gu pieszego nale¿y stosowaæ
materia³y naturalne z wykluczeniem materia³ów
wylewanych i bitumicznych,
c) ochronie podlegaj¹ oznaczone na planie budynki o wartociach kulturowych  ochronie podlega bry³a budynku. Dopuszcza siê mo¿liwoæ jej
nadbudowy, forma nadbudowy w zakresie kompozycji elewacji powinna nawi¹zywaæ do elewacji czêci istniej¹cej,
d) wszelkie prace ziemne wymagaj¹ rozpoznawczych (sonda¿owych) badañ archeologicznych
o ³¹cznej powierzchni 220-250 m2. Wykopy pozwol¹ na ustalenie trybu i sposobu prowadzenia prac ziemnych na terenie inwestycji. W oparciu o wyniki badañ sonda¿owych formowana
bêdzie opinia architektoniczno  konserwatorska,
która rozstrzygnie kwestiê ratowniczych badañ
archeologicznych na terenie przysz³ych robót
budowlanych,
e) relikty dawnej zabudowy, odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹c¹
wartoæ dla dziedzictwa kulturowego nale¿y
chroniæ i wyeksponowaæ.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej,
2) w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy
Podwale Przedmiejskie (005-83) nale¿y zastosowaæ
zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) wprowadzenie nowej zieleni z zastosowaniem gatunków rodzimych, odpornych na wysoki poziom
wód gruntowych,
4) wszelkie inwestowanie na terenie nale¿y poprzedziæ inwentaryzacj¹ zieleni i projektem gospodarki
zieleni¹,
5) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego nale¿y zrealizowaæ zieleñ towarzysz¹c¹ (minimum
1 drzewo na 5 miejsc postojowych naziemnych),
6) realizacja ci¹gów pieszych z materia³ów natural-
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nych, z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren o wysokim poziomie wód gruntowych,
2) fragment terenu na styku z tras¹ Podwale Przedmiejskie (005-83) po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci
komunikacyjnej.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
2) obszar znajduj¹cy siê w obrêbie czêci miasta uznanej za pomnik historii,
3) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
Prawa wodnego.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) zakaz lokalizacji noników reklamowych poza nonikami na budynkach i budowlach przewidzianych
w projektach budowlanych tych obiektów,
2) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokalizacjê
szpitali i domów opieki spo³ecznej oraz budynków
zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) w zagospodarowaniu zaleca siê uwzglêdniæ zagro¿enie powodzi¹ czêci terenu,
3) dla projektowanych obiektów na fundamentach a
w szczególnoci budowli podziemnych zaleca siê
wykonaæ ekspertyzê geologiczno  in¿yniersk¹ i hydrogeologiczn¹ z wp³ywem na stabilnoæ istniej¹cych obiektów w s¹siedztwie.

KARTA DROGOWA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULIC CH£ODNEJ I SADOWEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1132
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  Reduta Dzik (fragment).
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodnik.

Poz. 2633

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) Strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej.
2) Zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
a) wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego, w przypadku odkrycia reliktów archeologicznych przeprowadziæ odpowiednie
badania ratunkowe,
b) relikty dawnej zabudowy, odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce
wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y
chroniæ i wyeksponowaæ.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Wysoki poziom wód gruntowych.
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
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
2) obszar znajduj¹cy siê w obrêbie czêci miasta uznanej za pomnik historii.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA DROGOWA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULIC CH£ODNEJ I SADOWEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1132
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  Sadowa (fragment).
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3 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

Poz. 2633

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

 7101 

1) Strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej.
2) Zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
a) wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego, w przypadku odkrycia reliktów archeologicznych przeprowadziæ odpowiednie
badania ratunkowe,
b) relikty dawnej zabudowy, odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce
wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y
chroniæ i wyeksponowaæ.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Wysoki poziom wód gruntowych.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
2) fragment terenu znajduj¹cy siê w obrêbie czêci
miasta uznanej za pomnik historii.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych.
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA DROGOWA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULIC CH£ODNEJ I SADOWEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1132
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 1,94 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83
Ulica g³ówna G  Podwale Przedmiejskie.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 35 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  60 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) przekrój  dwie jezdnie o trzech pasach ruchu w ka¿dym kierunku,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  ograniczona,
5) wyposa¿enie  chodniki, trasa tramwajowa i g³ówna cie¿ka rowerowa.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury:

7.

8.
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10.
11.
12.
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a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej,
2) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  wszelkie
prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) po zachodniej stronie jezdni, na styku z zabudow¹
mieszkaniow¹ realizacja w miarê potrzeby biologicznych i technicznych rodków ochrony akustycznej,
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Wysoki poziom wód gruntowych.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
2) fragment terenu znajduj¹cy siê w obrêbie czêci
miasta uznanej za pomnik historii.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) cie¿ka rowerowa typu: dwukierunkowa jednostronna od strony wschodniej,
2) zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych.
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon ulic Ch³odnej i Sadowej w miecie Gdañsku w skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) cile okrelone linie zabudowy,
6) ci¹gi piesze,
7) obiekty o wartociach kulturowych,
8) rejon lokalizacji dominanty przestrzennej,
9) teren zagospodarowany zieleni¹ nisk¹.
§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,

Dziennik Urzêdowy
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3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
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

2634
UCHWA£A Nr XII/253/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 170 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; zmiany: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr
2, 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 170 we wsi
Banino, gmina ¯ukowo.

b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce 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 1:2000  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 obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.
§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 Rady Miejskiej
w ¯ukowie Nr XII/253/2003
z dnia 30 wrzenia 2003 r.

§2

MIEJSCOWOÆ BANINO

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 15 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 15) 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:
1,2,3,4,5,6.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
7,8.EEt - tereny stacji transformatorowych.
9.ZT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury.
10,11.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg.
12,13,14,15.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,

1. KARTA TERENU
6/314-03-02/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 170
Powierzchnia: 9,6 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4,5,6.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
7,8.EEt  tereny stacji transformatorowych
9. ZT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
10,11.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
12,13,14,15.KD  drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, max nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
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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:
 obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 12,13,14,15.KD
 nieprzekraczalne linie zabudowy 6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 15.KD, 10.ZTT; 4 m, 8 m od
linii energetycznych n/n, s/n
Zabudowa towarzysz¹ca: wszelkie formy zabudowy
towarzysz¹cej z pokryciem dachu i wykoñczeniem elewacji jak dla funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; 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; wyklucza siê stosowanie tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wbudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej; odprowadzenie cieków
do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
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 istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z drogi gminnej relacji Banino  szosa Pêpowo  Przodkowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 12,13,14,15.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 11.ZTT  3 m, 10.ZTT  zmienna od 7 m
do 9 m, 9.ZT  50 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
 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.). 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 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
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. i s.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich
kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem
i staraniem inwestorów; w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. i s.n.
nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego
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UCHWA£A Nr XII/254/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 175/72 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; zmiany:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 2, 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 175/72 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:
1,2.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.S.C.  tereny do scalenia z dzia³kami s¹siednimi
4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
technicznej i modernizacji dróg
5.KD droga dojazdowa
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) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
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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 Rady Miejskiej
w ¯ukowie Nr XII/254/2003
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
5/314-03-02/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 175/72
Powierzchnia: 0,97 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.SC  tereny do scalenia z dzia³kami s¹siednimi
4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
technicznej i modernizacji dróg
5.KD  droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, max nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowe, kalenica równoleg³a do osi dróg
i 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)
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Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy 6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 5.KD
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 4.ZTT
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; 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; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji
sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a
obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów
na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
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
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Banino  szosa Pêpowo  Przodkowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 5.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 4.ZTT  3 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochrony archeologicznej. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y
uzgodniæ z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
w zakresie przeprowadzenia badañ archeologicznych.
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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
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.). 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 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
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UCHWA£A Nr XII/255/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 178/7 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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; zmiany:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 2, 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 178/7 we
wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 9) 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.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
3.MR,ZP,W  tereny zabudowy zagrodowej z zieleni¹
przydomow¹ i wodami otwartymi.
4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
5.KD  droga dojazdowa.
6,7,8.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne.
9.PS - tereny przepompowni cieków.
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) 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 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/255/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
5/314-03-02/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 178/7
Powierzchnia: 2,79 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.MR,ZP,W  tereny zabudowy zagrodowej z zieleni¹
przydomow¹ i wodami otwartymi
4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
5.KD  droga dojazdowa
6,7,8.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne
9. PS  tereny przepompowni cieków
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 700 m2, max 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: 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny 4.KD, 8 m od linii energetycznych /n i 4 m od linii energetycznych n/n
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 jednolite dla ca³ego zespo³u
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni jako
rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
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 istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z drog¹ lokaln¹ relacji Banino  Przodkowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 5.KD  zmienna od 8 m do 10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszo jezdnych 6,7,8.KXP  zmienna od 5m do 6 m
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 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 oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
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
INNE WARUNKI

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 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
 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)
 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
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹cymi liniami energetycznymi n.n. i s.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem
inwestorów; w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. i s.n. nieprzekraczalne
linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego

2637
UCHWA£A Nr XII/256/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 183/1 i czêci
dzia³ki 188/3 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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; zmiany:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 2, 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 183/1 i czêæ
dzia³ki nr 188/3 we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 11 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 11) 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.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4,5,6.MNe,U,R  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ugowo  rzemielnicz¹ nieuci¹¿liw¹
7.PS  tereny przepompowni cieków
8.Eet  tereny stacji transformatorowej
9.KD,ZP,W  droga dojazdowa z zieleni¹ urz¹dzon¹ i wodami otwartymi o charakterze zbiorników retencyjnych
10.KX  ci¹g pieszy
11.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 u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
d) 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 obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.
§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/256/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU 4/314-03-02/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 183/1, czêæ 188/3
Powierzchnia: 3,68 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4,5,6.MNe,U,R  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ugowo rzemielnicz¹ nieuci¹¿liw¹
7.PS  tereny przepompowni cieków
8. EEt  tereny stacji transformatorowej
9. KD,ZP,W  droga dojazdowa z zieleni¹ urz¹dzon¹
i wodami otwartymi o charakterze zbiorników retencyjnych
10.KX  ci¹g pieszy
11.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 900 m2, max 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. 60cm, k¹t
nachylenia dachu 370-420; kalenica równoleg³a do ulicy dojazdowej
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: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 5m od
linii rozgraniczaj¹cych teren 9.KD,ZP,W
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 nieprzekraczalne linie zabudowy: 20 m od linii energetycznych w/n 110KV; 4 m od linii energetycznych
n/n; 4 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 3.MNe,
4,5,6.MNe,U,R i 11.ZTT
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5m
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 za³o¿enia
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z
udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania
kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
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 istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej i projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z istniej¹c¹ drog¹ gminn¹ oraz
drog¹ lokaln¹ relacji Gdañsk  Rêbiechowo  Miszewo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 9.KD,ZP,W  10m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego 10.KX  5m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 11.ZTT  9 m
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 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 Makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
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
 dla funkcji MNe dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
 dla funkcji MNe 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% (dla
obszarów MNe,MNe,U,R)
 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 GZWP111Sobniecka Gdañska, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. i s.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich
kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem
i staraniem inwestorów; w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. i s.n.
nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych
stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2638, 2639
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nych oraz sposoby ich eliminacji.
2. Zakres i sposoby prowadzenia ochrony czynnej.

ROZPORZ¥DZENIE Nr 19/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2003 r.

§3

w sprawie rocznych zadañ ochronnych dla rezerwatu
przyrody Woskownica Bielawskiego B³ota.
Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1189; Nr 145,
poz. 1623; z 2002 r. Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Nadzór nad realizacj¹ zadañ ochrony czynnej w rezerwacie, o którym mowa w § 1, powierza siê Dyrektorowi
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we W³adys³awowie.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§1

Wz. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wicewojewoda Pomorski

Ustala siê roczne zadania ochronne na rok 2003 dla
rezerwatu przyrody Woskownica Bielawskiego B³ota
znajduj¹cego siê w powiecie puckim w gminie Krokowa.
§2

Za³¹cznik Nr 1
do Rozporz¹dzenia Nr 19/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2003 r.

Zakres zadañ ochronnych, o których mowa w § 1, zawarty w za³¹czniku nr 1 rozporz¹dzenia, obejmuje:
1. Identyfikacjê i opis zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrz-

Roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Woskownica Bielawskiego B³ota
znajduj¹cego siê w powiecie puckim w gminie Krokowa

Lp.

1.

Lokalizacja:
nr dzia³ki
ewidencyjnej

Identyfikacja
i opis
zagro¿enia
nadmierne
pojawienie siê
dzia³ki nr:
nalotów drzew
39,40,41,42,69, i krzewów
72,73 obrêb
powoduj¹cych
Sulicice
zag³uszanie woskownicy
europejskiej

Sposób
eliminacji
zagro¿enia
usuwanie
nadmiaru nalotów
drzew i krzewów
w celu poprawy
warunków
wzrostu
woskownicy
europejskiej

2639
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 24 listopada 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Suchy D¹b w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 23 listopada 2003 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Gminy Suchy D¹b w okrêgu wyborczym Nr 6.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Suchy
D¹b w okrêgu wyborczym Nr 6 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Suchy
D¹b w okrêgu wyborczym Nr 6 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 522, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 114 wyborców, co stanowi 21,83% uprawnionych do g³osowania.

Zakres i sposób
prowadzenia ochrony czynnej
usuniecie nalotów drzew i krzewów
z indywidualnym podejciem do
poszczególnych egzemplarzy
woskownicy europejskiej, z pow. ok.
9,26 ha
przeprowadzenie prac poza sezonem
wegetacyjnym okresie jesiennozimowym
CZÊÆ II

Gminna Komisja Wyborcza w Suchym Dêbie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych
w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a
nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 6 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
113
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Nasza Wie
53
1) KU£AGA Jaros³aw Waldemar
53
Lista nr 2  Jednoæ
60
1) MICHA£OWICZ Jaros³aw Lucjan
60
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Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym MICHA£OWICZ Jaros³aw Lucjan z listy
Nr 2  Jednoæ.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka
2. Bogdana Borusewicza  Wicemarsza³ka
zwanym dalej  Samorz¹dem Wojewódzkim 
Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Rumi Nr XIII/127/
2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. strony ustalaj¹, co nastêpuje:

2640

§1

INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji
z dnia 25 listopada 2003 r.
Nr OGD  820/2317  A/14/2003/II/KK

Przedmiotem porozumienia jest udzielenie pomocy finansowej w wysokoci 4. 024,98 z³ dla Samorz¹du Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup dla
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie pulsoksymertu  aparatury wspó³pracuj¹cej z defibrylatorem, stanowi¹cym wyposa¿enie karetki wypadkowej stacjonuj¹cej w Rumi.

odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez therminvest Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
na wniosek therminvest Sp. z o.o., posiadaj¹cego koncesje na wytwarzanie ciep³a z dnia 22 sierpnia 2001 r.
Nr WCC/1001/2317/W/3/2001/RW, zmienion¹ decyzjami:
z dnia 27 marca 2002 r. Nr WCC/1001A/2317/W/OGD/
2002/MS, z dnia 12 sierpnia 2002 r. Nr WCC/1001B/2317/
W/OGD/2002/AR oraz z dnia 4 listopada 2003 r. Nr WCC/
1001C/2317/W/OGD/2003/GL oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 22 sierpnia 2001 r. Nr PCC/993/2317/
W/3/2001/RW, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 27 marca 2002 r.
Nr PCC/993A/2317/W/OGD/2002/MS, w dniu 25 sierpnia
2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez
zainteresowanego.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki w dniu 25 listopada
2003 r. wyda³ decyzjê o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa
w art. 44, 45 i art. 46 ustawy  Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 25 listopada 2003 r.

2641
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 24 listopada 2003 r. pomiêdzy
Gmin¹ Rumia, ul. Sobieskiego 7, reprezentowan¹ przez:
Burmistrza Miasta  El¿bietê Rogalê  Koñczak
zwan¹ dalej  Gmin¹ 
a
Samorz¹dem Województwa Pomorskiego w Gdañsku,
ul. Okopowa 21/27
reprezentowanym przez:

§2
Gmina na realizacjê zadania okrelonego w § 1 przeka¿e na konto Kredyt Bank S.A.  II o/Gdañsk Nr 84 1500
1171 1211 7001 6320 0000 kwotê 4.024, 98 z³ (s³ownie:
cztery tysi¹ce dwiecie cztery z³ dziewiêædziesi¹t osiem
gr) z bud¿etu miasta rozdzia³ 85195.
§3
Samorz¹d Województwa zobowi¹zuje siê do:
1) stosowania przy zakupie pulsoksymertu przepisów
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664),
2) przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2003 r. sprawozdania z wykorzystania przedmiotowej dotacji, które powinno zawieraæ informacje o realizacji zakupu
wyposa¿enia oraz zestawienie faktur wraz z ich kserokopiami.
§4
Kwota wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
podlegaæ bêdzie zwrotowi.
§5
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej
wa¿noci formy pisemnej w postaci aneksu.
§6
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak
Skarbnik Miasta
P. Gailitis

Samorz¹d Województwa
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
B. Borusewicz
Cz³onek Zarz¹du
Województwa Pomorskiego
P. Marchlewicz
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 49/82/2003
Rady Gminy G³ówczyce
z dnia 10 wrzenia 2003 r.

UCHWA£A Nr 49/82/2003
Rady Gminy G³ówczyce
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie zaliczenia drogi po³o¿onej na terenie Gminy
G³ówczyce do kategorii drogi gminnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2, z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71
poz. 838 z 2000 r.), po zaci¹gniêciu opinii Zarz¹du Powiatu S³upskiego, Rada Gminy G³ówczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Do kategorii drogi gminnej zalicza siê drogê po³o¿on¹
na terenie Gminy G³ówczyce, okrelon¹ w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

Obrêb geodezyjny: Dargoleza
Lp. Numer dzia³ki Numer drogi
1.

5

3918039

Przebieg drogi
Przebêdowo S³upskie Dargoleza

Obrêb geodezyjny: Przebêdowo
Lp. Numer dzia³ki Numer drogi
1.

21

3918039

Przebieg drogi
Przebêdowo
S³upskie - Dargoleza

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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