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155
UCHWA£A Nr XXXVII/278/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo,
dzia³ka nr 95/3 (czêæ), w gminie Luzino.
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 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:

1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35° lub
45-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  800 m2,
 minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
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 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od istniej¹cej drogi lokalnej,
 20 m od istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia Dn 200,
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 2 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Luzinie, do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza siê stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki odprowadzane do zbiorników musz¹
odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, cieki wywo¿one bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w Luzinie, wymagane jest udokumentowanie
wywozu cieków ze zbiorników,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przysz³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej.
§3
1. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne, ni¿ dotychczasowe na 30% z zastrze¿eniem ust. 2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na 10%.
3. Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. z dnia (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia
10 listopada 1994 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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UCHWA£A Nr XXXVII/279/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dzia³ki nr 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6,
1143/7, 1143/8, 1143/9, 1143/10, 1143/11, 1143/12,
1143/13 i 1143/14, w gminie Luzino.
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 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
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nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35° lub
45-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  600 m2,
 minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD, KD1, KD2 i od istniej¹cej drogi lokalnej,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr
10225 (szer. poszerzenia 10 m od osi jezdni).
KD2  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 0-5 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Luzinie, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹ odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, do
czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przys z³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,

 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej nr 10225 oraz
z istniej¹cej drogi lokalnej za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej,
8) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej.
§3
1. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne, ni¿ dotychczasowe na 30% z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na 10%.
3. Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. z dnia (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia
10 listopada 1994 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

157
UCHWA£A Nr XXXVII/280/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, czêæ
dzia³ki nr 1144/3, w gminie Luzino.
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 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-35°
lub 45°-50° ),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  800 m2,
 minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
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 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr
10225 (szer. poszerzenia 10 m od osi jezdni).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Luzinie, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹ odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, do
czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przysz³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej nr 10225.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej.
§3
1. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na cele inne, ni¿ dotychczasowe na 30% z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W przypadku zbycia nieruchomoci w formie darowizny osobom bliskim, stawkê procentow¹ z tytu³u wzrostu wartoci zmienianego terenu ustala siê na 10%.
3. Za osoby bliskie uwa¿a siê: ma³¿onków, rodzeñstwo,
dzieci i wnuki, rodziców i dziadków oraz osoby przysposobione i osoby przysposabiaj¹ce.
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§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. z dnia (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia
10 listopada 1994 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

158
UCHWA£A Nr II/19/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Luzino miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)
w zwi¹zku z art. 12, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
zm. Nr 67 poz. 1372), w zwi¹zku oraz w zwi¹zku z art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Gminy
Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹ byæ
usytuowane:
a) na terenie:
 parku,
 boisk sportowych,

 placówek kulturalnych (GOK, Biblioteka),
 dworców kolejowych i autobusowych,
 zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
 administracji publicznej,
 przystanków autobusowych,
b) w pobli¿u:
 parku,
 boisk sportowych,
 placówek kulturalnych (GOK, Biblioteka),
 dworców kolejowych i autobusowych,
 zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
 cmentarzy,
 budynków kultu religijnego, kaplic,
 szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych,
 placów zabaw, zieleni, itp.,
 obiektów zajmowanych przez organy wojskowe
i spraw wewnêtrznych, rejonu obiektów koszarowych i zakwaterowania przejciowego jednostek
wojskowych,
c) w miejscach wymienionych w art. 14 na wstêpie cytowanej ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§2
1. Poprzez pojêcie w pobli¿u nale¿y rozumieæ najbli¿sz¹ odleg³oæ mierzon¹ pomiêdzy nieruchomociami
wymienionymi w § 1 niniejszej uchwa³y a nieruchomociami, na których znajduje siê punkt sprzeda¿y
napojów alkoholowych, w linii ci¹gów pieszych lub linii komunikacyjnych, wynosz¹c¹ nie mniej ni¿ 25 metrów.
2. Odleg³oæ, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y
mierzona jest drog¹ dojcia, utwardzonymi czêciami
powierzchni ziemi, z których mog¹ korzystaæ lub korzystaj¹ piesi nie naruszaj¹c przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych, od drzwi wejciowych/wyjciowych
punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych do najbli¿szego punktu granicy geodezyjnej nieruchomoci, o
której mowa w § 1 niniejszej uchwa³y.
3. Poprzez pojecie budynek nale¿y rozmieæ okrelenie
zawarte w obowi¹zuj¹cym Prawie budowlanym.
4. W przypadku, gdy punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych jest usytuowany w pobli¿u kilku nieruchomoci
wymienionych w § 1 niniejszej uchwa³y, pod uwagê
bierze siê tê nieruchomoæ, która jest usytuowana najbli¿ej punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych.
5. Poprzez pojêcie punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych nale¿y rozumieæ punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
§3
1. Dopuszcza siê odstêpstwo od ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale, w przypadku wydania jednorazowego zezwolenia na sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie
napojów alkoholowych na terenie boisk sportowych,
w przypadkach okrelonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e siê odbywaæ na imprezach na otwartym
powietrzu tylko za zezwoleniem okrelonym w § 3 ust. 1
niniejszej uchwa³y i tylko w miejscach do tego wyznaczonych, okrelonych w za³¹czniku graficznym do zezwolenia.
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§4

Wykonywanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Luzino.
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piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y, w tym 2 (s³ownie: dwa) punkty sprzeda¿y na terenie wsi D¹brówka.
§2

§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Luzino:
1. Nr IV/28/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
powy¿ej 4,5% alkoholu.
2. Nr XXXI/216/2001 z dnia 11 padziernika 2001 r. w sprawie zmiany § .3. Uchwa³y Rady Gminy Luzino Nr IV/28/94
z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej
4,5% alkoholu.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie
obwieszczeñ w miejscach publicznych i og³oszeniu w
Gminnym Biuletynie Informacyjnym.
§7
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

159
UCHWA£A Nr II/20/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Luzino liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak
i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 12, ust. 1, 3 i 4
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) oraz w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U.Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499)
Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dla Gminy Luzino 40 (s³ownie: czterdzieci)
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y, w tym 2 (s³ownie: dwa) punkty sprzeda¿y
na terenie wsi D¹brówka.
2. Ustala siê dla Gminy Luzino 18 (s³ownie: osiemnacie)
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem

Wykonywanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Luzino.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Luzino Nr XXXI/217/
2001 z dnia 11 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

160
UUCHWA£A Nr XXX/346/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo,
czêæ dzia³ki nr 97, w gminie Przodkowo.
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, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-35°
lub 45°-50° ),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 160, 161

 520 

e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KW,
 10 m od krawêdzi lasu.
KD  projektowana droga gminna o szer. 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW 1  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
KZ 1  poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej (szer.
poszerzenia  2 m).
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ,
b) teren pozostawiæ jako ogólnodostêpny.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  odprowadzenie
wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych
powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy
kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do gruntu lub
wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z projektowanej drogi gminnej, projektowanej drogi wewnêtrznej oraz z projektowanego dojazdu wewnêtrznego,
b) skrzy¿owanie projektowanej drogi gminnej z drog¹
wojewódzk¹ nale¿y zrealizowaæ przed zainwestowaniem terenu MN,
c) istniej¹ce, bezporednie zjazdy z drogi wojewódzkiej ulegaj¹ likwidacji.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,

b) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

161
UCHWA£A Nr XXXI/361/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino,
dzia³ka nr 238, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
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art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 11,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-35°
lub 45°-50° ),
e) powierzchnia zabudowy  do 10% powierzchni dzia³ki,
f) nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki,
g) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (50%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) 100 m od brzegu jeziora,
2) 6 m od KL1:
KL1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia  jak na rysunku planu).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  odprowadzenie
wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych
powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy
kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do gruntu lub
wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

162
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany tymczasowego statutu powiatu
sztumskiego.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W Tymczasowym Statucie Powiatu Sztumskiego stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr I/1/2002 podjêtej przez
Osob¹ Pe³ni¹c¹ Funkcjê Organów Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Powiatu Sztumskiego.
W § 50 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Z. Steinborn

163
UCHWA£A Nr XL/594/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkó³ podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na
terenie Gminy ¯ukowo

Oddzia³y klas O w niepublicznych szko³ach podstawowych otrzymuj¹ z bud¿etu Gminy ¯ukowo dotacjê na
ka¿dego ucznia w wysokoci 75% wydatków bie¿¹cych
ponoszonych w przeliczeniu na 1 ucznia  w oddzia³ach
klas O w szko³ach podstawowych prowadzonych przez
Gminê ¯ukowo.
§3
§ 3 ust. 3 uchwa³y Nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej z
dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkó³ podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie Gminy ¯ukowo otrzymuje brzmienie:
Dotacje przekazywane s¹ w 12 czêciach w terminie
do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

164
UCHWA£A Nr XL/596/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w
¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c oraz 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329, zm. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153, Nr 141, poz. 943, z1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr
48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.
1615) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§ 27 pkt 11 Statutu Gminy ¯ukowo otrzymuje brzmienie:
Szko³y podstawowe i publiczne gimnazja wymienione
w pkt 1 ppkt 4-20 Za³¹cznika Nr 10 do Statutu Gminy ¯ukowo prowadz¹ we w³asnym zakresie obs³ugê finansowo-ksiêgow¹.

§1

§2

W § 1 ust. 1 uchwa³y Nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej
z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkó³
podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie
Gminy ¯ukowo zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Przedszkola niepubliczne (z wyj¹tkiem oddzia³ów klas
O prowadzonych przy niepublicznych szko³ach podstawowych) prowadzone na terenie Gminy ¯ukowo otrzymuj¹ z bud¿etu Gminy dotacjê na ka¿dego ucznia w wysokoci 75% wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przeliczeniu na 1 ucznia w przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Kartuzy  z zastrze¿eniem ust. 2.

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

§2
§ 2 ust. 2 uchwa³y Nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej z
dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkó³ podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie Gminy ¯ukowo otrzymuje brzmienie:

§1

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

165
UCHWA£A Nr XLV/774/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Chwaszczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.)  Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,
co nastêpuje:
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Poz. 165, 166
§1

1. Nadaje siê nazwy ulic po³o¿onych we wsi Chwaszczyno:
 dzia³ka oznaczona geodezyjnie nr 725/21, nr 704/21
nadaje siê nazwê: BRZECHWY,
 dzia³ka oznaczona geodezyjnie nr 725/22 nadaje siê
nazwê: MAKUSZYÑSKIEGO,
 dzia³ka oznaczona geodezyjnie nr 731/23 nadaje siê
nazwê: FREDRY.
2. Mapka z oznaczonymi ulicami stanowi za³¹cznik do
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od jej og³oszenia w
Dzienniku Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

166
UCHWA£A Nr XLV/784/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 160/6, we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo.
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 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41, poz. 412, Nr
111 poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz 136, Nr 109 poz.
1157, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 24, Nr
14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 160/6, we wsi Glincz, gmina ¯ukowo
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 160/6 we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na Rysunku planu Wie
Glincz, dzia³ka nr 160/6, gmina ¯ukowo, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym
w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
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i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce
ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 3 MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 2 MU  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, us³ugi i rzemios³o; 01
Kw  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 02
Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy; 03 K,
04 K  komunikacja publiczna, poszerzenie dróg przyleg³ych.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla terenów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i komunikacji zapewniæ zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych,
technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838
ze zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (jt. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub wspó³w³asnoæ.
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8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹ i zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.
§3
Ustalenia szczegó³owe
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN
i 3 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y oraz budynków gospodarczych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
c) Procent zabudowy: maksimum 30%.
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku ok. 40°,maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê.
e) Usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków:
równolegle do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
e) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 MU
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, us³ug i rzemios³a.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w jednym budynku, w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w
budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny i hurtowy
 gastronomia
 rzemios³o (dopuszcza siê zak³ady obs³ugi i naprawy
samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie, itp)
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przez uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y.
Na dzia³ce z istniej¹cymi budynkami dopuszcza siê równie¿ budynki inwentarskie i magazynowe zwi¹zane z
produkcj¹ rolnicz¹.
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Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
c) Procent zabudowy dzia³ki: maksimum 40%.
d) Wymagane formy zabudowy dla projektowanych
budynków mieszkalnych i us³ugowych (nie dotyczy
budynków rzemios³a): budynki parterowe z poddaszem; dach dwuspadowy o spadku ok. 40°; maksymalna wysokoæ budynków 10,0 m; poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu
(w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê.
e) Usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków: nie
ustala siê.
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowo
 izolacyjnej.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ki budowlanej.
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 ulica dojazdowa klasy D.
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m
(jak na rysunku planu)
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej,
ci¹g pieszy.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m, jak na
rysunku planu.
 nawierzchnia terenu nieutwardzona.
 dopuszcza siê przejazd dla potrzeb rolniczych.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 03K,
04K przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej,
poszerzenie dróg przyleg³ych.
Ustalenia szczegó³owe dla tych terenów s¹ nastêpuj¹ce:
 teren 03 K przeznaczony jest do poszerzenia drogi
gminnej przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
Nawierzchnia jezdni utwardzona, chodnika utwardzona  przepuszczalna.
 teren 04 K przeznaczony jest do poszerzenia drogi
gminnej przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
Nawierzchnia jezdni utwardzona, chodnika utwardzona  przepuszczalna.
 w obrêbie terenów dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazdy do dzia³ek:
 w obrêbie terenów 1 MN, 3 MN: od ulicy dojazdowej 01 Kw i drogi gminnej przyleg³ej do terenu
od strony pó³nocnej, przez teren 3 K.
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 w obrêbie terenu 2 MU: od drogi gminnej przyleg³ej do terenu od strony wschodniej, przez teren
04 K.
b) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie
terenów 1MN, 3MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/
mieszkanie
 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie
terenu 2 MU  zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 3 mp/100 m powierzchni u¿ytkowej us³ug oraz minimum 2 m/
mieszkanie.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki
pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie cieków opadowych:
 dla terenów 1 MN, 3 MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu 2MU: z dachów budynków w obrêbie
dzia³ek budowlanych; z placów i parkingów do
kanalizacji deszczowej w terenach komunikacji
przyleg³ych do tych terenów lub do studni ch³onnych. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
studni ch³onnych oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenu 01 Kw: do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy, a nastêpnie do kanalizacji deszczowej w drodze gminnej, lub do studni ch³onnych. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych
lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych nale¿y uzyskaæ
pozwolenie wodno  prawne.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne.
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
g) Odpady technologiczne: unieszkodliwiaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
9. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
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a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:
1 MN, 3 MN, 2 MU w wysokoci 30,00%,
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
Ustalenia koñcowe
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

167
UCHWA£A Nr XLV/787/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 138, we wsi Leno,
gmina ¯ukowo.
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 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 200 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 120, poz.
1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z pón.
zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w Zukowie uchwala, co nastêpuje:
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§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 138 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 138 we wsi Leno,
gmina ¯ukowo, w granicach okrelonych na Rysunku
planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na Rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas ochronny linii energetycznej 400 kV,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 01K  komunikacja
publiczna, teren poszerzenia drogi przyleg³ej; 02
KW  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa;
03 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planami.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki,

5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.).
Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy,
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych,
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach, wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej
i bliniaczej. Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
c) Maksymalny procent zabudowy: 30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale: 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 11,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
e) Ustala siê wymóg usytuowania kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych równolegle do linii podzia³u
terenu na dzia³ki budowlane.
f) Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu (rejon oznaczony na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa) zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 2 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej
i bliniaczej. Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnosto-
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j¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
c) Maksymalny procent zabudowy: 30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 11,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
e) Ustala siê wymóg usytuowania kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych równolegle do linii podzia³u
terenu na dzia³ki budowlane.
f) Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu (rejon oznaczony na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa)
wprowadziæ biogrupy wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a wschodni¹ granic¹ terenu (rejon oznaczony na
rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo- izolacyjna)
wprowadziæ wielowarstwow¹ zieleñ krajobrazowo 
izolacyjn¹, z dopuszczeniem budowy wjazdów i dojæ
pieszych na dzia³ki oraz prowadzeniem sieci infrastruktury technicznej.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego
inwestycj¹).
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  poszerzenie drogi przyleg³ej (od strony wschodniej).
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu.
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02 KW
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej 
ulica dojazdowa kategorii D.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 m do
15 m, jak na rysunku planu
 ulica zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 12 m x 15 m (jak na rysunku planu).
 w pasie terenu o szerokoci 15 m wprowadziæ obustronne nasadzenia drzew.
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, lokalizacjê miejsc postojowych.
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03 KW
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej 
ci¹g pieszy. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 4 m
 jak na rysunku planu. Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia terenu nieutwardzona.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
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a) Dojazd do dzia³ek:
 w obrêbie terenu 1MN: z ulicy dojazdowej 01 KW
 w obrêbie terenu 2 MN: z drogi gminnej przyleg³ej do terenu od strony wschodniej oraz z ulicy
01 Kw.
b) W obrêbie dzia³ek budowlanych w terenie 1 MN i 2
MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 1 MN, 2 MN  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu: 01K, 03 KW  obrêbie terenu
 dla terenu 02 KW  do kanalizacji deszczowej w
ulicy a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez
studnie osadowe) lub do odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych
lub do odbiornika wstêpnie oczyciæ z olejów
i osadów.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na gminne sk³adowisko odpadów, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) Teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
b) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
c) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej.
9. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN i 2 MN w wysokoci 30%
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01 K, 02 KW, 03 KW w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okre-
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lonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

168
UCHWA£A Nr XLV/790/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 251/70, we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo.
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 z pón. 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 24, Nr 14 poz. 124, Nr
100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 251/70, we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 251/70 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na Rysunku planu:
Wie Niestêpowo, dzia³ka nr 251/70, gmina ¯ukowo stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakre-

sie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni,
 ciek do zachowania,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 RO  uprawy ogrodnicze; 3
ZO  zieleñ ochronna, 01 Kw  komunikacja wewnêtrzna, poszerzenie drogi przyleg³ej
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
7) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
8) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
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Ustala siê lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, wolnostoj¹cego.
Dopuszcza siê budowê gara¿u wolnostoj¹cego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy: maksimum 30%
d) Wymagane formy zabudowy:
 dla budynku mieszkalnego: budynek parterowy z
poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°°,
maksymalna wysokoæ budynku 8,50 m, poziom
posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem
terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 dla gara¿u: budynek parterowy, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°°, maksymalna wysokoæ
budynku 5,00 m, poziom posadowienia parteru
do 0,5m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
e) Usytuowanie kalenicy g³ównej budynków: nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 teren po³o¿ony wzd³u¿ zachodniej granicy, oznaczony na rysunku planu jako  zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni terenu.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 RO
przeznacza siê na funkcje upraw ogrodniczych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) Wyklucza siê lokalizacjê budynków i miejsc postojowych
b) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZO
przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) Zakaz przeznaczania terenu na cele inwestycyjne
b) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu (nie dotyczy
ciêæ sanitarnych).
c) Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych
d) Zachowanie istniej¹cego cieku oznaczonego na rysunku planu. Wzd³u¿ cieku nale¿y zachowaæ pas
swobodnego dostêpu o szerokoci minimum 1,5 m
od linii brzegowej.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej, poszerzenie drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, teren do zagospodarowania ³¹cznie z terenem drogi przyleg³ym do terenu od strony
wschodniej.
b) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
c) Nawierzchnia utwardzona lub nieutwardzona.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do terenu 1 MN i 2 RO z ci¹gu pieszo  jezdnego przyleg³ego do terenu od strony wschodniej,
przez teren 01 Kw.
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b) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej
c) Odprowadzenie cieków opadowych:
 dla terenu 1 MN: w obrêbie terenu
 dla terenu 01 Kw: do kanalizacji deszczowej w
ulicy gminnej
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
Obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN  w wysokoci 30,00%,
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
Ustalenia koñcowe
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

169
UCHWA£A Nr XLV/791/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 82/1 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo.
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 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41, poz. 412, Nr 111
poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 24, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 82/1 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki 82/1 we wsi Otomino,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 strefa ochronna terenu kolejowego,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN,
5 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
6 ZR  zieleñ, rekreacja i wypoczynek; 7T  trafostacja, 01 K  komunikacja publiczna, poszerzenia drogi dojazdowej; 02 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi gminnej; 03 Kw, 04 Kw, 05
Kw  komunikacja wewnêtrzna, ulice dojazdowe;
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06 Kw, 07 Kw  komunikacja wewnêtrzna  ci¹gi piesze.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838
ze zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (jt. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub wspó³w³asnoæ.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiato-
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we, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ
krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

3.

§3
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN,
2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN  przeznacza siê na funkcje
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy: maksimum 30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku ok. 40°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ: 7m.
e) Usytuowanie kalenicy:
 na dzia³kach w obrêbie terenu 1 MN: równolegle
do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
 na dzia³kach w obrêbie terenu 2MN: równolegle
do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
 na dzia³kach w obrêbie terenu 3MN z dojazdem
od drogi 01 K  do równolegle do linii podzia³u
wewnêtrznego na dzia³ki budowlane
 na pozosta³ych dzia³kach  nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej
 tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek
bêd¹cych przedmiotem inwestycji).
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 ZR
przeznacza siê na funkcje zieleni, rekreacji i wypoczynku.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) W obrêbie terenu dopuszcza siê:
 zadrzewienia i zakrzaczenia (z uwzglêdnieniem
uwarunkowañ podanych w pkt C)
 lokalizacjê placów zabaw dla dzieci
 lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
b) W obrêbie terenu wyklucza siê:
 lokalizacjê budynków
c) Inne uwarunkowania:
 dzia³alnoæ inwestycyjna, wykonywanie robót
ziemnych i nasadzenia drzew i krzewów w strefie
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ochronnej terenu kolejowego (oznaczonej na rysunku planu), wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7 T 
przeznacza siê na lokalizacjê trafostacji.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
c) Procent zabudowy: maksimum 80%
d) Wymagana forma zabudowy: budynek parterowy,
dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°,
maksymalna wysokoæ budynków: 5,00 m, poziom
posadowienia parteru  nie ustala siê
e) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K 
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznacza siê do poszerzenia drogi dojazdowej, przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
 wskazane wykorzystanie terenu dla ruchu jednokierunkowego, z wjazdem od drogi gminnej (w obrêbie dzia³ki nr 98) i wyjazdem na drogê (w obrêbie
dzia³ki nr 84) w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako: wyjazd z drogi 01 Kw na drogê istniej¹c¹.
 szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych: minimum 8m, jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02 K 
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznacza siê do poszerzenia drogi gminnej,
przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
 szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych: minimum 6 m, jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 03 Kw,
04 Kw, 05 Kw, 06 Kw, 07 Kw  przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) tereny 03 Kw, 04 Kw, 05 Kw,:
 ulice dojazdowe klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: dla terenów 03 Kw, 04 Kw, 05 Kw minimum 10,0 m (jak
na rysunku planu)
 ulica 03 Kw i 05 Kw zakoñczone placem do zawracania o wymiarach jak na rysunku planu
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
b) teren 06 Kw i 07 Kw:
 ci¹g pieszy
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 3,0 m jak
na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia terenu nieutwardzona.
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7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd:
 do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN: z ulicy dojazdowej 03 Kw i 04 Kw
 do dzia³ek w obrêbie terenu 2 MN: z ulicy dojazdowej 03 Kw
 do dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN: z ulicy dojazdowej 03 Kw i 04 Kw, oraz z terenu 01 K
 do dzia³ek w obrêbie terenu 4 MN i 5 MN: od ulicy dojazdowej 05 Kw
 do terenu 6 ZR: z ci¹gu pieszego 07 Kw
 trenu 7 T: z drogi gminnej przyleg³ej do terenu od
strony po³udniowej, przez teren 02K
b) Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN 
zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie
8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych
z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W chwili zrealizowania kanalizacji sanitarnej,
nale¿y je zlikwidowaæ, a obiekty pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej
c) Odprowadzenie cieków opadowych:
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 01K, 03 Kw, 04 Kw, 05 Kw  do kanalizacji
deszczowej w ulicach lub do studni ch³onnych.
cieki opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
Na wprowadzenie oczyszczonych cieków opadowych do gruntu lub do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 02K, 06 Kw i 07 Kw  powierzchniowo, w
obrêbie terenów.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN  w wysokoci
30,00%
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
Ustalenia koñcowe
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomor-

skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

170
UCHWA£A Nr XLV/793/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 97/11, 97/12, 97/
13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/18, 97/19, 97/20, 97/21, 97/
22, we wsi Otomino, gmina ¯ukowo.
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 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 120 poz. 1268,
Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1142 poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/
15, 97/16, 97/18, 97/19, 97/20, 97/21, 97/22, we wsi
Otomino gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr: 97/11, 97/12, 97/13,
97/14, 97/15, 97/16, 97/18, 97/19, 97/20, 97/21, 97/22
we wsi Otomino, gmina ¯ukowo w granicach okrelo-

 533 

Poz. 170

nych na Rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym
za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce
ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 strefa ochronna terenu kolejowego,
 przeznaczenie terenów: 1 UR, 4 UR  us³ugi, rzemios³o; 2 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi:
3 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
01K  komunikacja publiczna, teren do poszerzenia drogi gminnej; 02 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
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na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.).
Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy,
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych,
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem 1 UR
i 4 UR przeznacza siê na funkcje us³ugowe i rzemios³o.
Dopuszczalny zakres funkcji:
 handel detaliczny i hurtowy
 administracja i biura
 rzemios³o (w tym zak³ady obs³ugi lub napraw samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie)
Dla realizowanych us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, pod warunkiem i¿ pomieszczenia mieszkalne bêd¹ zabezpieczone przed
uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane:
 dla terenu 1 UR nie ustala siê. Teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹.
 dla terenu 4 UR: jak na rysunku planu.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Maksymalny procent zabudowy: 40%
d) Formy zabudowy: dach o spadku w przedziale 15° 
40°; maksymalna wysokoæ budynków 11,00 m;
maksymalny poziom posadowienia parteru 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia
do budynku.
f) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê.
e) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowo  izolacyjnej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
2. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 2 MU
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Dopuszczalny zakres funkcji:
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 handel detaliczny i hurtowy
 administracja i biura
 rzemios³o us³ugowe (z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich)
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
c) Maksymalny procent zabudowy: 30%
d) Formy zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: dach
o spadku ok.40°; maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m; maksymalny poziom posadowienia parteru 0,70m na poziomem terenu w rejonie
g³ównego wejcia do budynku.
 dla budynków gospodarczych i gara¿y: maksymalna wysokoæ budynków 5,00 m; maksymalny poziom posadowienia parteru 0,50m na poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
e) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê.
f) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
3. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 3 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
c) Maksymalny procent zabudowy: 30%
d) Formy zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: dach o spadku
ok.40°; maksymalna wysokoæ budynków 10,00
m; maksymalny poziom posadowienia parteru
0,70 m na poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku.
 dla budynków gospodarczych i gara¿y: maksymalna wysokoæ budynków 5,00 m; maksymalny poziom posadowienia parteru 0,50 m na poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
e) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê.
f) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
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g) Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu jako strefa ochronna terenu kolejowego ustala siê: dzia³alnoæ inwestycyjna, wykonywanie robót ziemnych
i nasadzenia drzew i krzewów wymagaj¹ uwzglêdnienia przepisów szczególnych.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  poszerzenie drogi gminnej, przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu, nawierzchnia utwardzona  przepuszczalna lub
nieutwardzona.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej 
ci¹g pieszo  jezdny. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8m (jak na rysunku planu), nawierzchnia ci¹gu utwardzona. Ci¹g zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 15 m x 15 m (jak oznaczono na
rysunku planu). Na terenie placu usytuowaæ studnie
ch³onne i osadowe dla gromadzenia wód deszczowych
oraz przepompowniê cieków sanitarnych (w studzience).
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenów: 1UR, 2 MU, 3
MN, 4 UR z ci¹gu pieszo  jezdnego 02 KW.
b) W obrêbie dzia³ek budowlanych w terenie zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaników minimum:
 3 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej obiektów us³ugowych lub produkcyjnych
 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych. W momencie realizacji kanalizacji sanitarnej budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ.
c) cieki technologiczne:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych.
d) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenów: 1 UR, 2 MU, 4 UR: z dachów budynków w obrêbie terenu, z placów i parkingów do
kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu w separatorze substancji ropochodnych i podczyszczalnikach,
 dla terenu 3 MN: w obrêbie terenu,
 dla terenu 01 K: powierzchniowo, w obrêbie terenu,
 dla terenu 02 KW: do kanalizacji deszczowej w
tym terenie a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez studnie osadowe) lub odbiornika. Wody
opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika
lub do studni ch³onnych oczyciæ w separatorze
substancji ropochodnych i podczyszczalnikach.
e) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
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na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
f) Energia elektryczna: z sieci kablowej
g) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
h) Odpady technologiczne: gromadzenie i utylizacja
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
b) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
c) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych terenów infrastruktury technicznej.
9. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UR, 2 MU, 3 MN, 4 UR w wysokoci 30%,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01 K i 02 KW w wysokoci 0,00%.
Ustalenia koñcowe
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XLV/794/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 72/1 we wsi Przyjañ,
gmina ¯ukowo.
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 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41, poz. 412, Nr 111
poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 24, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 72/1 we wsi Przyjañ gmina ¯UKOWO.
3. Plan obejmuje obszar dzia³ki 72/1 we wsi Przyjañ,
gmina ¯ukowo, w granicach okrelonych na Rysunku
planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹,
 przeznaczenie terenów: 1 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, us³ugi, rzemios³o; 2 MNzabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 3 R 
uprawy rolne; 01 Kw  komunikacja wewnêtrzna,
ci¹g pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) teren objêty planem po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
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Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
6) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838
ze zm.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MU
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, us³ug i rzemios³a.
Us³ugi i rzemios³o dopuszcza siê jako wbudowane (w
jednym budynku, w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny i hurtowy
 gastronomia
 rzemios³o (us³ugowe i produkcyjne, w tym warsztat
samochodowy, lusarski, stolarski itp.)
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla us³ug i rzemios³a us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
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Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przez uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wed³ug nastêpuj¹cych zasad: powierzchnia dzia³ki minimum 1500 m2,
dojazd z ci¹gu pieszo  jezdnego 01 Kw
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Maksymalny procent zabudowy dzia³ki budowlanej:
30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°45°, maksymalna wysokoæ budynków 11,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem
terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 7 m.
e) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹
o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ek budowlanych.
2. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem 2 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
a) Podzia³ na dzia³ki budowlane wed³ug nastêpuj¹cych
zasad: powierzchnia dzia³ki minimum 800m2, dojazd
z ci¹gu pieszo  jezdnego 01 Kw
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
c) Maksymalny procent zabudowy dzia³ki budowlanej:
30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 11,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 7 m
e) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ek budowlanych.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 R przeznacza siê na cele upraw rolnych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
a) Dopuszcza siê zalesienie terenu
b) Istniej¹ce rowy do zachowania
c) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
d) Wyklucza siê lokalizacjê budynków
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4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 ci¹g pieszo  jezdny
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8
m jak na rysunku planu
 ci¹g zakoñczony palcem do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m, jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia terenu utwardzona
5. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazdy do dzia³ek:
 w obrêbie terenów 1 MU i 2 MN: od ci¹gu pieszo
 jezdnego 01 Kw
b) Miejsca postojowe:
 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie
terenu 1 MU  zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i rzemios³a oraz minimum 2 m/mieszkanie
 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie
terenu 2 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum 2 mp/mieszkanie.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych
z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W chwili zrealizowania kanalizacji sanitarnej,
nale¿y je zlikwidowaæ, a obiekty pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê lokalizacji us³ug wodoch³onnych i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków.
c) Odprowadzenie cieków opadowych:
 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU: z dachów budynków w obrêbie dzia³ek budowlanych, z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej w terenach komunikacji przyleg³ych do tego terenu lub do studni ch³onnych.
cieki opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do kanalizacji deszczowej oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych
i podczyszczalnikach.
 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2 MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 01 Kw  do kanalizacji deszczowej w tym
terenie, a nastêpnie do studni ch³onnej lub do
odbiornika. cieki opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do kanalizacji deszczowej oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
Na wprowadzenie oczyszczonych cieków opadowych do gruntu lub do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne
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e) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
g) Odpady technologiczne: unieszkodliwianie zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami
h) Inne: infrastrukturê techniczn¹ prowadziæ poza pasem drogi powiatowej przyleg³ej do terenu.
7. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MU, 2 MN  w wysokoci 30,00%,
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
Ustalenia koñcowe
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XLV/797/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 4/8 we wsi Sulmin,
gmina ¯ukowo.
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 za-
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gospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41, poz. 412, Nr 111
poz. 1279, Dz. U. z 200 r. Nr 12, poz 136, Nr 109 poz. 1157,
Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz 124, Nr 120, poz. 1268, Dz. U.
z 2001 r.Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229, Nr 120, poz. 1268, Nr 154 poz. 1804), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, z pón. zm.: Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43,Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U.z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz 1126, Dz. U. z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 4/8 we wsi Sulmin, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 4/8 we wsi Sulmin,
gmina ¯ukowo, w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Ustalenia ogólne
1. Na ustalenia planów sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na Rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 przeznaczenie terenu: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy.
2) w obszarze objêtym planem nie ustala siê linii rozgraniczaj¹cych ulic.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),

3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838
ze zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (jt. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub wspó³w³asnoæ,
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
Ustalenia szczegó³owe
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego
wolnostoj¹cego.
Dopuszcza siê budowê gara¿u oraz budynku gospodarczego.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala siê,
teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy: maksimum 30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynku mieszkalnego: budynek parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok.40°, maksymalna wysokoæ
budynku 9,00 m, poziom posadowienia parteru do
0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego
wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków: maksymalna wysokoæ:
4 m.
e) Usytuowanie kalenicy g³ównej budynków: nie ustala siê
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f) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni terenu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenu z drogi publicznej (w obrêbie dzia³ki
nr 29), przez dzia³kê nr 4/9, na podstawie s³u¿ebnoci przejazdu i przechodu, ustanowionej w akcie
notarialnym zakupu dzia³ki
b) W obrêbie terenu1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki
pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie cieków opadowych: obrêbie terenu
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne.
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na gminne sk³adowisko odpadów, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
b) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granice terenów podlegaj¹cych ochronie.
c) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej ani linii rozgraniczaj¹cych ulic.
Dla terenu objêtego ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci 30,00%.
Ustalenia koñcowe
§4

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelo-

nych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

173
UCHWA£A Nr 403/L/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 5 wrzenia 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulic na Os. S³upecka II.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 z pón. zm.) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nowopowsta³ym ulicom po³o¿onym w obrêbach 15 i 17 miasta Malborka, na os. S³upecka II nazwy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.
UL.

KARDYNA£A STEFANA WYSZYÑSKIEGO
JANA PAW£A II
¯WIRKI I WIGURY
BRONIS£AWA MALINOWSKIEGO
HENRYKA £ASAKA
FELIKSA STAMMA
HALINY KONOPACKIEJ
STANIS£AWY WALASIEWICZÓWNY
BRONIS£AWA CZECHA
HELENY MARUSARZÓWNY
OLIMPIJCZYKÓW
STANIS£AWA HADYNY
HELENY MODRZEJEWSKIEJ
STEFANA JARACZA
HANKI ORDONÓWNY
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Malborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski

174
UCHWA£A Nr 416/LII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 z pón. zm.) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr 29/X/70 w sprawie
nazw ulic i placów w miecie Malborku zmienia siê pozycjê nr 86 w taki sposób, ¿e dotychczasowe brzmienie
ul. PORTOWA zast¹pione zostaje  ul. PARKOWA.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Malborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski

175
UCHWA£A Nr 417/LII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 z pón. zm.) Rada Miasta Malborka uchwala,
co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej w obrêbie
17 miasta Malborka, nazwê ul. MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym, stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Malborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski

176
UCHWA£A Nr 8/II/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)  Rada Miasta Malborka uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta Malborka w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Malborka.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 166/XXX/96 Rady Miasta Malborka z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Malborka (t.j.: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 1999 r. Nr 39, poz. 160 ze zm.).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 8/II/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 19 listopada 2002 r.
STATUT MIASTA MALBORKA
PREAMBU£A
Z mocy prawa mieszkañcy Gminy Miejskiej Malbork
tworz¹ dla siebie wspólnotê samorz¹dow¹.
Zapisuj¹c prawa i obowi¹zki wywodz¹ce siê ze wspólnoty samorz¹dowej  Rada Miasta Malborka Statut ten
stanowi.
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gmina Miejska Malbork zwana dalej Miastem Malbork lub Miastem jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ jej mieszkañców.
§2
Miasto Malbork posiada osobowoæ prawn¹.
§3
Miasto Malbork bêd¹c jednostk¹ samodzieln¹ wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ
zadania publicznie nale¿¹ce zgodnie z ustawami do jego
kompetencji.
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§4

Samodzielnoæ Miasta podlega ochronie s¹dowej.
§5
Miasto Malbork obejmuje swym zasiêgiem terytorium
wyznaczone granicami jak na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
§6
1. Wzorcowy wizerunek herbu Miasta Malborka zawiera
za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
2. Wzór flagi Miasta Malborka stanowi za³¹cznik Nr 3 do
Statutu.
3. Zapis nutowy hejna³u Miasta Malborka wraz z nagraniem jego melodii stanowi za³¹cznik Nr 4* do Statutu.
4. Wzory insygniów Przewodnicz¹cego Rady i Burmistrza
Miasta Malborka stanowi¹ za³¹cznik Nr 5* do Statutu.
§7
1. Miasto podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców
Malborka, w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y.
2. Rada Miasta na wniosek zainteresowanych rodowisk
mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie M³odzie¿owej Rady
Miasta Malborka, maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. Rada Miasta, powo³uj¹c M³odzie¿ow¹ Radê, nadaje jej
statut i okrela zasady dzia³ania.
§8
Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) Miecie lub Miecie Malbork nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹ Malbork z siedzib¹ w Malborku, bêd¹c¹ gmin¹ w rozumieniu przepisów ustawy o
samorz¹dzie gminnym,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miasta Malborka,
3) Radnym nale¿y przez to rozumieæ radnego Gminy
Miejskiej Malbork
4) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza
Miasta Malborka,
5) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA MIASTA
§9
Zakresem swego dzia³ania Miasto obejmuje wszelkie
dziedziny ¿ycia publicznego o znaczeniu lokalnym chyba, ¿e ustawy stanowi¹ inaczej.
§ 10
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej stanowi podstawowe zadanie w³asne Miasta
Malborka.
2. Do zadañ tych nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu
*) Za³¹czników Nr 4 i 5 nie publikuje siê.
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wania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych, i innych placówek upowszechniania kultury;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ;
13) cmentarzy gminnych
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej;
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej;
18) promocji gminy;
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi;
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Miastu Malbork mog¹ byæ przekazane do wykonywania w drodze ustaw nowe zadania w³asne po zapewnieniu koniecznych rodków finansowych na ich realizacjê w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych lub
subwencji.
Miasto Malbork realizuje równie¿ zadania zalecone z
zakresu administracji rz¹dowej, o ile wynika to z ustaw
lub porozumieñ zawartych z organami administracji rz¹dowej i na wykonanie tych zadañ otrzymuje konieczne
rodki finansowe.
Miasto mo¿e realizowaæ zadania z zakresu administracji publicznej powierzone przez samorz¹d powiatowy
lub samorz¹d województwa na podstawie zawartych
porozumieñ.
Zasady i terminy przekazywania rodków finansowych
na wykonywanie zadañ wymienionych w ust. 3, 4, 5,
okrelaj¹:
1) ustawy nak³adaj¹ce obowi¹zek wykonywania nowych zadañ w³asnych;
2) ustawy powierzaj¹ce wykonywanie zadañ zleconych;
3) porozumienia zawarte z w³aciwymi organami administracji rz¹dowej;
4) porozumienia zawarte z w³aciwymi organami jednostek samorz¹du terytorialnego;
§ 11

1. W celu wykonywania zadañ Miasto mo¿e utworzyæ jednostki organizacyjne oraz zawieraæ umowy z innymi
podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta stanowi za³¹cznik Nr 6 do Statutu.
§ 12
1. Miasto Malbork mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospo-
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darcz¹ zwi¹zan¹ z realizacj¹ zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej, wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy oraz w § 9 ust. 2 Statutu.
2. Dzia³alnoæ gospodarcza wykraczaj¹ca poza zadania
o charakterze u¿ytecznoci publicznej mo¿e byæ prowadzona przez Miasto i utworzone przez niego gminne osoby prawne wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnych ustawach.
§ 13
Mieszkañcom Miasta Malborka jako cz³onkom wspólnoty samorz¹dowej s³u¿¹:
1) prawo do wszechstronnej informacji o pracach i zamierzeniach organów samorz¹du terytorialnego
Miasta;
2) prawo do ¿¹dania od organów Miasta zapewnienia
sprawnego dzia³ania s³u¿b publicznych jemu podleg³ych;
3) prawo do równego dostêpu do podporz¹dkowanych
Miastu placówek owiaty, zdrowia, kultury i sportu
oraz korzystania na równych zasadach z obiektów
i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej;
4) prawo oczekiwania zapewnienia przez Miasto porz¹dku publicznego, ochrony rodowiska, ³adu przestrzennego;
5) prawo wsparcia przez Miasto inicjatyw maj¹cych na
celu dobro wspólnoty;
6) prawo do sk³adania skarg na dzia³alnoæ organu wykonawczego Gminy i Radnych do Rady Miasta Malborka;
7) prawo do sk³adania organom Miasta wniosków we
wszystkich ¿ywotnych dla wspólnoty sprawach.
§ 14

kañców na cele publiczne oraz odwo³ania Rady Miasta
i Burmistrza przed up³ywem kadencji.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e w innych, wa¿nych dla Miasta sprawach na wniosek co
najmniej 1/10 mieszkañców Miasta Malborka uprawnionych do g³osowania lub z inicjatywy Rady Miasta.
3. Referendum uznaje siê za wa¿ne, gdy wemie w nim
udzia³ 30% osób uprawnionych do g³osowania.
4. Tryb i zasady przeprowadzania referendum okrela
odrêbna ustawa.
ORGANY SAMORZ¥DU
GMINNEGO I ICH ORGANIZACJA
§ 18
Organami samorz¹du gminnego w Miecie Malbork
s¹:
1. Rada Miasta Malborka.
2. Burmistrz Miasta Malborka.
§ 19
1. Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów Miasta obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady, posiedzenia jej komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ
organów Miasta i komisji Rady.
3. Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich
okrela niniejszy statut.
RADA MIASTA
§ 20

Prawem i powinnoci¹ mieszkañców Malborka jest
aktywne uczestnictwo w ¿yciu i dzia³alnoci wspólnoty
samorz¹dowej.

Organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy Miejskiej
Malbork jest Rada Miasta Malborka.

§ 15

§ 21

Do powinnoci cz³onków wspólnoty samorz¹dowej
nale¿y:
1) przestrzeganie ustalonego porz¹dku publicznego;
2) dba³oæ o poszanowanie dobra wspólnego i osobistego mieszkañców Malborka;
3) przyczynianie siê na miarê w³asnych mo¿liwoci do
rozwoju Miasta;
4) samoorganizowanie siê mieszkañców w celu rozwi¹zywania spraw o zasiêgu lokalnym w Miecie;
5) reagowanie na negatywne przejawy ¿ycia spo³ecznego w celu ich eliminacji.

1. Rada sk³ada siê z 21 radnych wybieranych przez mieszkañców miasta Malborka w wyborach powszechnych,
równych, bezporednich, w g³osowaniu tajnym.
2. Tryb i zasady wyborów okrela odrêbna ustawa.

ROZDZIA£ III
INSTYTUCJE W£ADZY SAMORZ¥DOWEJ
§ 16
Mieszkañcy Malborka stanowi¹ wolê bezporednio w
drodze g³osowania powszechnego poprzez wybory i referendum lub za porednictwem organów Miasta.
REFERENDUM
§ 17
1. Referendum jako forma demokracji bezporedniej jest
obligatoryjne w sprawach samoopodatkowania miesz-

§ 22
Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
§ 23
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w terminie 7 dni po
og³oszeniu w dzienniku urzêdowym Monitor Polski
zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze kraju, a w przypadku wyborów przedterminowych
w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do
Rady Miasta.
2. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 1 sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze kraju, a w przypadku
wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Miasta.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady prowadzi Radny
Senior, a po wyborze Przewodnicz¹cego Rady przekazuje mu dalsze prowadzenie sesji.
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1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy bêd¹ce
w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹
inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿¹:
1) uchwalenie i zmiana Statutu Miasta;
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci;
3) powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek Burmistrza
Sekretarza oraz Skarbnika Miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, a tak¿e kierownika i zastêpcy kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego;
4) uchwalenie bud¿etu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³ w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium z tego tytu³u;
5) uchwalenie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalenie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia
do korzystania oraz zasad przekazywania rodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki;
7) uchwalenie programów gospodarczych;
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych przepisach;
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Miasta przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) ustalenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej;
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów;
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym;
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ corocznie przez Radê;
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania tych podmiotów i wystêpowania z nich;
g) okrelanie zasad wnoszenia, cofania, zbywania
udzia³ów i akcji przez Burmistrza;
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek;
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Burmistrza w roku bud¿etowym.
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania;
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym;
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku;
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13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych;
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach:
a) herbu Miasta;
b) nazw ulic i placów publicznych;
c) placówek publicznych;
d) wznoszenia pomników;
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta;
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów;
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 25
1. Rada Miasta kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady
3. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela jej
regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7 do Statutu.
4. Komisja Rewizyjna jako organ kontroli Rady wykonuje
inne zadania kontrolne zlecone przez Radê, a uprawnienie to nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych
komisji powo³anych przez Radê w trybie art. 21 ustawy.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy Miejskiej Malbork i wystêpuje z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium
Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku.
SESJE RADY
§ 26
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje mog¹ byæ zwyk³e lub nadzwyczajne.
§ 27
Zwyk³e sesje Rady winny odbywaæ siê nie rzadziej ni¿
1 raz w kwartale, zawsze jednak w miarê potrzeb.
§ 28
1. Sesje nadzwyczajne zwo³uje siæ na wniosek Burmistrza
lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
2. Sesja nadzwyczajna winna zostaæ zwo³ana w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku w
tym przedmiocie na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 29
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Rada mo¿e wy³¹czyæ jawnoæ sesji lub poszczególnych
posiedzeñ wy³¹cznie przypadkach okrelonych w ustawie.
3. Uchwa³a w przedmiocie tajnoci obrad zapada zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
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§ 30
1. Rada podejmuje rozstrzygniêcia w zakresie swych kompetencji w drodze stanowienia uchwa³.
2. Rada mo¿e podejmowaæ na sesji opinie, apele i rezolucje.
3. Uchwa³y Rady s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady,
o ile ustawa nie stanowi inaczej.
§ 31
1. G³osowanie jest jawne.
2. Tajne g³osowanie przeprowadza siê w przypadku, gdy
wynika to z ustawy.
§ 32
1. Rada powo³uje ze swego sk³adu komisje sta³e i dorane.
2. Komisje s¹ organami pomocniczymi Rady o charakterze opiniodawczym i kontrolnym.
3. Komisja nie mo¿e liczyæ mniej ni¿ 3 radnych.
4. Komisji przewodniczy jej przewodnicz¹cy wy³oniony
przez sk³ad komisji sporód cz³onków danej komisji,
bêd¹cych radnymi.
§ 33
W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji
i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 34
Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Finansowo  Bud¿etowa,
3) Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Komunikacji,
4) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta,
5) Komisja Owiaty, Kultury i Sportu,
6) Komisja do spraw Spo³ecznych.
§ 35
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie spraw, dla których zosta³y powo³ane;
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji wed³ug w³aciwoci przez Radê lub jej Przewodnicz¹cego;
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹;
4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³.
§ 36
Zakres dzia³ania, sk³ad osobowy i tryb pracy komisji
doranych i sta³ych okrela uchwa³a w sprawie ich powo³ania.
§ 37
1. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach zwo³ywanych w
miarê potrzeb.
2. Posiedzenia komisji maj¹ charakter jawny  § 29 Statutu stosuje siê odpowiednio.
PRZEWODNICZ¥CY
I WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
§ 38
1. Radzie przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady, który wraz

z dwoma Wiceprzewodnicz¹cymi tworzy Prezydium
Rady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborach w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
3. Rada mo¿e odwo³acæ Przewodnicz¹cego lub ka¿dego
z Wiceprzewodnicz¹cych w ka¿dym czasie na wniosek
co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
4. Wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego sk³adany jest na najbli¿szej sesji i mo¿e
byæ rozpatrywany na nastêpnej sesji po jego zg³oszeniu.
§ 39
Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady nale¿y zapewnienie sprawnej organizacji pracy Rady poprzez:
1) przygotowanie obrad sesji;
2) zapewnienie technicznych mo¿liwoci obradowania;
3) dostarczenie radnym materia³ów zwi¹zanych z porz¹dkiem obrad;
4) udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu przez
nich mandatu;
5) koordynacja prac komisji;
6) nadzór nad pracami komisji w zakresie ich terminowoci;
7) pomoc techniczna i organizacyjna na rzecz komisji
Rady.
§ 40
Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy Biura Rady.
§ 41
Przewodnicz¹cy Rady zwo³uje sesjê Rady, prowadzi jej
obrady, reprezentuje Radê na zewn¹trz, koordynuje
wspó³pracê Rady z Burmistrzem, przyjmuje skargi na pracê radnych, komisji i Burmistrza oraz przedstawia je Radzie.
§ 42
Szczegó³owy tryb pracy Rady oraz jej komisji okrela
Regulamin Rady stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8 do niniejszego Statutu.
RADNI
§ 43
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê
z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców gminy
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany z instrukcjami wyborców.
2. Radni przyjmuj¹ wnioski i postulaty, skargi i za¿alenia,
które przedstawiaj¹ do rozpatrzenia w³aciwym organom Miasta.
3. Radni maj¹ prawo do sk³adania interpelacji i zapytañ
oraz domagania siê wyjanieñ od Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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§ 44

§ 54

Radny przy wykonywaniu swej funkcji korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Pracownik Urzêdu Miasta Malborka lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, który uzyska³ mandat radnego przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu jest
obowi¹zany do z³o¿enia w zak³adzie pracy wniosku o
urlop bezp³atny na okres sprawowania mandatu w terminie 7 dni od daty og³oszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin przez w³aciwy organ wyborczy.
Nie z³o¿enie wniosku o urlop bezp³atny w powy¿szym
terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.

§ 45
1. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada podejmuje w tej sprawie uchwa³ê
po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej. Komisja wyjania sprawê zapoznaj¹c siê ze stanowiskiem
radnego i jego pracodawcy.
2. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
§ 46

§ 55
Burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu wykonywania
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 56

Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radny sk³ada lubowanie, którego rotê okrela ustawa. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi
dopomó¿ Bóg.

Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie,
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 47

§ 57

Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji sk³adaj¹
lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.

Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du
terytorialnego.

§ 48
1. Radny ma obowi¹zek udzia³u w pracach Rady i jej organów, jak równie¿ w pracach instytucji i podmiotów
prawa, do których zosta³ desygnowany przez Radê.
2. Radny, którego osobicie dotyczy rozstrzygniêcie powinien powstrzymaæ siê od udzia³u w pracach Rady
i jej organów w tej sprawie.
§ 49
Radny ma obowi¹zek organizowania spotkañ ze swymi wyborcami.
§ 50
1. Radnemu przys³uguje zwolnienie od pracy zawodowej
w celu umo¿liwienia mu wykonywania jego obowi¹zków z zachowaniem uprawnieñ wynikaj¹cych z zatrudnienia.
2. Radnemu z tytu³u udzia³u w posiedzeniach i pracach
Rady przys³uguje dieta w wysokoci i na zasadach okrelonych przez Radê w drodze odrêbnej uchwa³y jak
równie¿ zwrot poniesionych kosztów z tytu³u podró¿y
s³u¿bowej.
§ 51
Dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona przez Radnych
podlega ograniczeniom wynikaj¹cym z ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 52
Radny nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie Miasta Malborka oraz pe³niæ funkcji
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy.
§ 53
Nawi¹zanie z radnym stosunku pracy w Urzêdzie Miasta Malborka jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.

§ 58
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
Tryb tworzenia i zasady pracy klubów okrela za³¹cznik Nr 9 do Statutu.
PRAWO RADNYCH DO INFORMACJI
§ 59
1. Radnemu przys³uguje prawo do informacji wynikaj¹ce z ustawy w celu prawid³owego wykonywania mandatu.
2. Prawo do informacji polega na obowi¹zku udzielenia
radnemu przez pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Malborka pe³nej informacji w danej sprawie, w tym na dostêpie do dokumentów zwi¹zanych z
t¹ spraw¹.
3. Z prawa do informacji radny mo¿e korzystaæ jedynie
w miejscu przechowywania tych dokumentów.
4. Radni nie mog¹ uzyskaæ do informacji stanowi¹cych
tajemnicê pañstwow¹, s³u¿bow¹, handlow¹, skarbow¹ i danych osobowych podlegaj¹cych ochronie na
podstawie ustaw szczególnych.
5. W przypadku odmowy udzielenia informacji prawnie
chronionych okrelonych w ust. 4 nale¿y podaæ szczegó³owy przepis prawny.
BURMISTRZ
§ 60
1. Organem wykonawczym Gminy Miejskiej Malbork jest
Burmistrz wybierany przez mieszkañców miasta Malborka w wyborach bezporednich, których tryb i zasady okrela odrêbna ustawa.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady i up³ywa z dniem up³ywu jej kadencji.
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3. Po up³ywie kadencji Burmistrza pe³ni on swoj¹ funkcjê
do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Burmistrza
§ 61
1. Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje i odwo³uje
swoich zastêpców oraz okrela ich liczbê, która nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ dwóch.
2. Zastêpcy Burmistrza s¹ pracownikami samorz¹dowymi, a ich status pracowniczy okrelaj¹ odpowiednie
przepisy prawa pracy dotycz¹ce stosunku pracy na
podstawie powo³ania.
3. Po up³ywie kadencji Burmistrza, jego zastêpcy pe³ni¹
swoj¹ funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez
nowo powo³anych zastêpców Burmistrza.
§ 62
Funkcji Burmistrza i jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ organu wykonawczego innej jednostki samorz¹du gminnego,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w Radzie Miasta Malborka,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 63
Objêcie obowi¹zków przez Burmistrza nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia lubowania o treci okrelonej w ustawie. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania Tak mi
dopomó¿ Bóg.
§ 64
1. Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady Miasta Malborka
i zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady Miasta Malborka,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowanie projektu bud¿etu wraz z informacja
o stanie mienia komunalnego i objanieniami,
5) wykonywanie bud¿etu,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 65
Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed
powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
§ 66
1. Je¿eli w inny sposób nie mo¿na usun¹æ bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia ludzi lub dla mienia, Burmistrz
mo¿e zarz¹dziæ ewakuacjê z obszarów bezporednio
zagro¿onych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
Burmistrz dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.
§ 67
Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy Miejskiej
Malbork i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

§ 68
1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta Malborka.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Miasta
Malborka okrela regulamin organizacyjny, nadany
przez Burmistrza w drodze zarz¹dzenia.
§ 69
1. Kierownikiem Urzêdu Miasta Malborka jest Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych
spraw Miasta Malborka w jego imieniu swoim zastêpcom lub sekretarzowi Miasta.
§ 70
Burmistrz wykonuje czynnoci pracodawcy okrelone
w przepisach prawa pracy w stosunku do zastêpców Burmistrza i pozosta³ych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Urzêdzie Miasta Malborka.
§ 71
1. Burmistrz jest organem w³aciwym do nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Upowa¿nienie do nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku
pracy z osobami wymienionymi w ust. 1 ³¹czy siê z
uprawnieniem do wykonywania pozosta³ych czynnoci pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 72
1. Na wniosek Burmistrza Rada powo³uje Skarbnika oraz
Sekretarza, których status pracowniczy okrelaj¹ odpowiednie przepisy dotycz¹ce stosunku pracy na podstawie powo³ania.
2. Rada powo³uje równie¿ na wniosek Burmistrza kierownika i zastêpcê kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, z
którymi stosunek pracy nawi¹zuje i rozwi¹zuje Burmistrz oraz wykonuje pozosta³e czynnoci pracodawcy okrelone w przepisach prawa pracy.
3. Powo³anie i odwo³anie przez Radê osób wymienionych
w ust. 1 i 2 nastêpuje w g³osowaniu jawnym zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady
§ 73
1. Sekretarz Miasta podlega s³u¿bowo Burmistrzowi i kieruje w jego imieniu prac¹ Urzêdu w wyznaczonym zakresie.
2. Sekretarz Miasta mo¿e prowadziæ równie¿ inne sprawy powierzone przez Burmistrza.
3. Skarbnik Miasta podlega s³u¿bowo Burmistrzowi i jest
odpowiedzialny za sprawne dzia³anie s³u¿b finansowych Miasta oraz czuwa nad merytoryczn¹ prawid³owoci¹ gospodarki finansowej.
§ 74
1. Odwo³anie Burmistrza przed up³ywem kadencji mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie w drodze referendum z zastrze¿eniem przepisu art. 96 ust. 2 ustawy.
2. Uchwa³a Rady Miasta w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z przyczyny
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§ 79

okrelonej w ust. 2 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
up³ywie 14 od daty podjêcia uchwa³y o nieudzieleniu
absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y wymienionej w ust. 3 Rada
zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w sprawie uchwa³y o nieudzieleniu
absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ Burmistrza,
a nastêpnie przeprowadza g³osowanie imienne, podejmuj¹c uchwa³ê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

1. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.
2. Uchwa³a bud¿etowa, sprawozdanie z wykonania bud¿etu oraz informacje o za³o¿eniach bud¿etu i kierunkach polityki spo³ecznej oraz gospodarczej podlegaj¹
publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa
miejscowego.
3. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹ planowane dochody.

§ 75

§ 80

1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z przyczyny
innej ni¿ nieudzielenie mu absolutorium jedynie na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, po
up³ywie 14 dni od dnia jego z³o¿enia.
2. Wniosek wymieniony w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega
zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Przedmiotow¹ uchwa³ê Rada podejmuje wiêkszoci¹
co najmniej 3/5 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
4. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e
byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
ROZDZIA£ IV
MIENIE GMINNE I GOSPODARKA FINANSOWA

Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Miasta Malborka odpowiada Burmistrz.
§ 81
1. Uchwa³y Rady i zarz¹dzenia organów Miasta Malborka dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
2. Uchwa³y Rady wymienione w ust. 1 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy jej ustawowego sk³adu.
§ 82
1. Wykonanie bud¿etu opiniuje Komisja Rewizyjna i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

§ 76

§ 83

1. Mieniem Miasta jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Miasta Malborka oraz mienie innych
gminnych osób prawnych.
2. Mienie okrelone w ust. 1 stanowi mienie gminne w
rozumieniu ustawy o samorz¹dzie gminnym.

Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium i inne uchwa³y objête zakresem nadzoru w terminie
7 dni od dnia ich podjêcia.

§ 77
Miasto nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Miasta.
§ 78
1. Miasto prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie uchwalonego przez Radê bud¿etu.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok bud¿etowy.
3. Bud¿et winien zostaæ uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Procedurê uchwalania bud¿etu w zakresie przekraczaj¹cym przepisy odrêbnych ustaw, lecz w zgodnoci z
nimi uchwala Rada Miasta.
5. Projekt bud¿etu przygotowuje Burmistrz z zachowaniem zasad okrelonych odrêbn¹ ustaw¹.
6. Projekt bud¿etu jest przedk³adany Radzie w terminie
do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³any do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
7. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, jednak nie
póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego podstaw¹
gospodarki bud¿etowej jest przed³o¿ony Radzie projekt bud¿etu.
8. Wydatki bud¿etu nie mog¹ przekraczaæ jego dochodów.

§ 84
Owiadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹dzania mieniem sk³ada Burmistrz lub upowa¿niony przez
niego Zastêpca Burmistrza. samodzielnie albo wspólnie
z inn¹ upowa¿nion¹ przez Burmistrza osob¹, a gdy wi¹¿e
siê to z powstaniem zobowi¹zañ pieniê¿nych niezbêdna
jest kontrasygnata Skarbnika Miasta.
§ 85
Skarbnik Miasta, który odmówi³ kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Burmistrza, powiadamiaj¹c o tym Radê Miasta oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 86
1. Dochodami gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody Gminy;
2) dochody z maj¹tku Miasta;
3) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych;
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) Spadki, zapisy i darowizny
4) inne dochody.
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ROZDZIA£ V
TWORZENIE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
§ 87
1. Rada mo¿e tworzyæ na obszarze Gminy Miejskiej Malbork jednostki pomocnicze  dzielnice, osiedla  z inicjatywy w³asnej lub mieszkañców.
2. Utworzenie jednostki pomocniczej nastêpuje w drodze
uchwa³y Rady i jest poprzedzone konsultacjami spo³ecznymi.
3. Wniosek mieszkañców o utworzenie jednostki pomocniczej winien byæ poparty przez co najmniej 20% mieszkañców maj¹cych prawo wyborcze w wyborach samorz¹dowych.
4. Granice administracyjne jednostki pomocniczej okrela siê w uchwale o jej utworzeniu.
5. Wraz z uchwa³¹ o utworzeniu jednostki pomocniczej
Rada nadaje statut.
6. Rada z w³asnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych lub z inicjatywy zebrania mieszkañców jednostki pomocniczej mo¿e podj¹æ uchwa³ê
o zniesieniu jednostki pomocniczej.
ROZDZIA£ VI
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
§ 88
1. Miastu przys³uguje na podstawie upowa¿nieñ ustawowych prawo stanowienia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych na obszarze Miasta zwanych aktami prawa miejscowego.
2. Na podstawie ustawy Rada mo¿e wydawaæ w formie
uchwa³y akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju Miasta oraz jednostek pomocniczych;
2) zasad zarz¹du mieniem Miasta;
3) organizacji gminnych instytucji;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§ 89
1. W zakresie nieuregulowanym w odrêbnych ustawach
lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych
Rada mo¿e wydawaæ w formie uchwa³y przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest to niezbêdne dla ochrony ¿ycia
lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz¹dku,
spokoju i bezpieczeñstwa publicznego na terenie Malborka.
2. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Burmistrz w drodze zarz¹dzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
3. W uchwale odmawiaj¹cej zatwierdzenia zarz¹dzenia
Burmistrza Rada okrela termin utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.
4. W przypadku odmowy zatwierdzenia b¹d nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji rady, zarz¹dzenie burmistrza traci moc.
§ 90
1. Akty prawa miejscowego og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do
wiadomoci mieszkañców Malborka przez rozplakatowanie w miejscach publicznych lub na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta.

2. Zbiór aktów prawa miejscowego dostêpnych do powszechnego wgl¹du prowadzi Urz¹d Miasta Malborka.
ROZDZIA£ VII
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI i BURMISTRZA
§ 91
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
 protoko³y z sesji,
 protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
 rejestr i uchwa³y Rady
 rejestr, wnioski i opinie Komisji Rady,
 rejestr, interpelacje i wnioski radnych,
 odpowiedzi i stanowiska Burmistrza na w/w wnioski.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w wyznaczony dzieñ tygodnia,
w godzinach przyjmowania interesantów.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne
w sieci informatycznej Urzêdu Miasta oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
5. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi lub kopie.
6. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie pracownika Urzêdu.
7. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek, odpisów, wyci¹gów lub kopii. Przepisy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.
8. Uprawnienia okrelone w ust. 1  8 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê lub Komisjê
uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci w sytuacjach okrelonych ustawami,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego,
3) w sprawach, w których jawnoæ jest wy³¹czona na
podstawie ustaw.
ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 92
1. Rada uchwala i zmienia Statut zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
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Jednostki organizacyjne Miasta
Lp.
1.
2.
3.

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

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nazwa podmiotu (przedsiêbiorstwa, zak³adu)
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Gen. £. Sikorskiego 39a
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
ul. Chrobrego 31
Malborskie Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego
ul. Gen de Gaulle’a 70
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
ul. Gen de Gaulle’a 70
Miejski Zak³ad Komunikacji
ul. Gen de Gaulle’a 71
Orodek Sportu i Rekreacji
Pl. S³owiañski 5
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
ul. S³owackiego 74
Miejski Dom Kultury
Pl. S³owiañski 5
M³odzie¿owy Dom Kultury
Stare Miasto 13
Biblioteka Miejska
Pl. S³owiañski 5
Biblioteka Dzieciêca
Stare Miasto
Schronisko M³odzie¿owe
ul. ¯eromskiego 45
Miejski Zespó³ Ekonomiczno 
Administracyjny Szkó³
Pl. S³owiañski 5
Szko³a Podstawowa Nr 2
Al. Wojska Polskiego 479
Szko³a Podstawowa Nr 3
ul. G³owackiego 111
Szko³a Podstawowa Nr 5
ul. Wybickiego 32
Szko³a Podstawowa Nr 8
ul. Gen de Gaulle’a 91
Szko³a Podstawowa Nr 9
Pl. Narutowicza 15
Zespó³ Szkó³ Nr 1
ul. Tczewska 13 obejmuj¹cy:
- Szko³ê Podstawow¹ Nr 6
- Gimnazjum Nr 4
Gimnazjum Nr 1
ul. ¯eromskiego 45
Gimnazjum Nr 2
Al. Wojska Polskiego 479
Gimnazjum Nr 3
ul. Wybickiego 32
Przedszkole Nr 2
ul. Zeileniceka 15
Przedszkole Nr 5
ul. Witosa 10
Przedszkole Nr 8
ul. Mickiewicza 40
Przedszkole Nr 10
ul. Reymonta 3
Przedszkole Nr 11
ul. Derdowskiego 1
Przedszkole Nr 13
ul. 17-go Marca 16
¯³obek
ul. 17-go Marca 17
Miêdzyszkolny Orodek Sportu
ul. Tczewska 13
Stra¿ Miejska
Plac S³owiañski 5
Centrum Profilaktyki i Przeciwdzia³ania
Alkoholizmowi
ul. Nowowiejskiego

Forma organizacyjno-prawna
jednoosobowa spó³ka skarbu gminy z o.o.
jednoosobowa spó³ka skarbu gminy z o.o.
jednoosobowa spó³ka skarbu gminy z o.o.
zak³ad bud¿etowy
jednoosobowa spó³ka skarbu gminy z o.o.
zak³ad bud¿etowy
jednostka bud¿etowa
instytucja kultury
jednostka bud¿etowa
instytucja kultury
filia pozycji 10
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa

jednostka bud¿etowa

jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa
jednostka bud¿etowa

Uwagi
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Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Miasta
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA MALBORKA
§1
Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisj¹ jest organem
Rady Miasta Malborka powo³anym do przeprowadzenia
kontroli dzia³alnoci Burmistrza oraz podporz¹dkowanych
mu jednostek organizacyjnych.
§2
Komisja dzia³a na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Statutu Miasta Malborka oraz niniejszego regulaminu.
§3
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Miasta i dzia³a w jej
imieniu.
§4
Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radê Miasta oraz wy³¹cznie na jej
zlecenie.
§5
1. Komisja pracuje wg planów pracy, które przedstawia
Radzie Miasta na sesji do akceptacji.
2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
3. Rada zalecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§6
1. Do kierowania prac¹ Komisji, cz³onkowie Komisji wybieraj¹ Przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wybierany jest sporód cz³onków Komisji.
3. Przewodnicz¹cy Komisji:
1) organizuje pracê Komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,
3) sk³ada Radzie Miasta sprawozdania z dzia³alnoci Komisji.
§7
Cz³onkowie Komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.
§8
1. Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ przez jej Przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na miesi¹c.
2. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ Komisjê na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby jej cz³onków.
3. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ Radni oraz
inne osoby nie bêd¹ce jej cz³onkami, zaproszone na
posiedzenie.
4. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego.
5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Komisji.

6. Uchwa³y  rozstrzygniêcia podejmowane przez Komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków Komisji.
W przypadku równej iloci g³osów o rozstrzygniêciu
decyduje g³os Przewodnicz¹cego.
7. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji.
§9
1. Ustalenia Komisji maj¹ formê opinii lub wniosków i s¹
przedk³adane Radzie Miasta.
2. Komisja wspó³pracuje z innymi Komisjami Rady oraz
organizacjami spo³eczno-gospodarczymi dzia³aniami
na terenie Gminy.
§ 10
1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole.
2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alnoæ Burmistrza oraz
podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych w
zakresie:
a) gospodarki finansowo-ekonomicznej,
b) gospodarowania mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu Miasta, uchwa³ Rady Miasta oraz innych obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych,
d) realizacji bie¿¹cych zadañ Miasta.
§ 11
Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
a) legalnoci (badanie zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami
Rady Gminy),
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci (badanie czy powierzone obowi¹zki s¹
wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny),
d) celowoci,
e) terminowoci.
§ 12
Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.
§ 13
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony z cz³onków Komisji
zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego dzia³aj¹ na podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzania kontroli przez Przewodnicz¹cego Rady.
3. W upowa¿nieniu winny byæ wyszczególnione: termin,
przedmiot i zakres przeprowadzonej kontroli.
§ 14
Zespó³ kontrolny uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej;
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹;
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów;
4) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli;
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5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli;
6) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 15
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
a) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
b) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce porz¹dku pracy, w tym
kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 16
Zadaniem zespo³u kontrolnego jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
§ 17
1. Z przebiegu kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³, który
podpisuj¹ wszyscy jego cz³onkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne za taki stan
rzeczy.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika;
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych;
3) okrelenie zakresu przedmiotu kontroli;
4) czas trwania kontroli;
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej;
6) wykaz za³¹czników.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zg³oszenia uwag do protoko³u kontroli w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania.
5. Protokó³ sporz¹dza siê w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Drugi Przewodnicz¹cy Rady Miasta. Trzeci egzemplarz Burmistrz Miasta. Czwarty egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.
§ 18
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja za porednictwem Rady Miasta wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia im na przys z³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a przedmiotem kontroli.
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§ 19

Komisja kieruje do Rady Miasta poprzez jej Przewodnicz¹cego, do Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi
i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 20
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w terminie 10
dni zawiadomiæ Przewodnicz¹cego Rady Miasta, Burmistrza i Komisjê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku mo¿liwoci wykonania
wniosków nale¿y podaæ uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 21
1. Komisja sk³ada pisemne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci przynajmniej raz na pó³rocze.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) zwiê z³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci;
3) je¿eli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci.
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Miasta
REGULAMIN
Rady Miasta MALBORKA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin okrela organizacjê wewnêtrzn¹, tryb pracy Rady i jej organów  Komisji.
§2
1. Rada Miasta Malborka dzia³a na sesjach oraz za porednictwem Komisji i Radnych.
2. Rada sk³ada siê z 21 Radnych wybranych przez mieszkañców zgodnie z ustaw¹  Ordynacja wyborcza do
gmin, powiatów i sejmików województw.
3. Liczba Radnych, o których mowa w ust. 1 stanowi ustawowy sk³ad Rady.
ROZDZIA£ II
SESJE RADY
§3
Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ we wszystkich sprawach nale¿¹cych do jej kompetencji okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym
oraz w innych ustawach.
§4
1. Rada odbywa sesje zgodnie z przyjêtym rocznym planem pracy, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego
nieobecnoci wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
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§5
1. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w § 7 Regulaminu Rady.
2. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 1 stosuje siê przepis § 16 pkt 5, z tym ¿e
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
§6
1. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku sesji
powiadamia siê najpóniej na 5 dni przed terminem
obrad za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
2. O sesji nadzwyczajnej powiadamia siê najpóniej na 3
dni przed terminem posiedzenia.
3. Zawiadomienie o sesji powiêconej programom gospodarczym, uchwalaniu bud¿etu lub rozpatrywaniu
sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
§7
1. Do zawiadomienia o posiedzeniu za³¹cza siê porz¹dek
obrad, projekty uchwa³ oraz inne niezbêdne materia³y.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki dodatkowe materia³y na sesjê mo¿na dostarczyæ Radnym bezporednio przed obradami sesji za wyj¹tkiem spraw wynikaj¹cych z § 6 ust. 3.
§8
1. Sesje Rady s¹ jawne.
Zawiadomienie o miejscu, terminie i tematyce obrad
podaje siê do wiadomoci mieszkañców nie póniej
ni¿ 3 dni przed sesj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone
miejsca.
§9
1. W sesji uczestnicz¹ z prawem zabierania g³osu Sekretarz i Skarbnik Miasta.
2. Na sesjê s¹ zapraszani przedstawiciele jednostek pomocniczych Miasta, którzy maj¹ g³os doradczy w przypadkach rozwa¿ania kwestii zwi¹zanych z interesem
tych jednostek.
3. W obradach mog¹ uczestniczyæ pracownicy Urzêdu
Miasta Malborka wyznaczeni przez Burmistrza oraz
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹
sprawy bêd¹ce przedmiotem obrad.
4. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 mog¹ za zgod¹ Przewodnicz¹cego referowaæ sprawy i udzielaæ wyjanieñ.

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu.
§ 13
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia, Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿na uzyskaæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji; uchwa³y podjête do tego czasu zachowuj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona Radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady odnotowuje siê w protokóle.
§ 14
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady
lub wskazany przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
W przypadku nieobecnoci wymienionych Rada wybiera
ze swojego grona Przewodnicz¹cego obrad.
§ 15
1. Otwarcie sesji nastêpuje przez wypowiedzenie przez
Przewodnicz¹cego formu³y: Otwieram ....... sesjê Rady
Miasta Malborka.
2. Po otwarciu Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie
listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e powo³aæ sporód cz³onków
Rady jednego lub wiêcej Sekretarzy obrad i powierzyæ
im prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³aszanych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 16
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad Rady.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Burmistrz lub
jego Zastêpcy.
3. Porz¹dek obrad powinien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê protoko³u z poprzedniej sesji, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
4. Po wykonaniu czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2
Rada uchwala porz¹dek obrad sesji.
5. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
6. Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady Miasta projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Burmistrz, a projekt wp³yn¹³ do Rady Miasta co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
§ 17

Je¿eli przedmiotem obrad maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, jawnoæ sesji (lub jej
czêci) zostaje wy³¹czona.

Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów. W uzasadnionych przypadkach  je¿eli
nie sprzeciwia siê temu Rada  mo¿e zmieniæ kolejnoæ
poszczególnych punktów porz¹dku obrad.

§ 11

§ 18

Rada mo¿e obradowaæ w obecnoci co najmniej po³owy Rady (quorum).

1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e
udzielaæ g³osu poza kolejnoci¹.
2. Przewodnicz¹cy Komisji w³aciwej dla przedmiotu obrad i Burmistrz maj¹ prawo g³osu poza kolejnoci¹.

§ 10

§ 12
Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Jednak¿e
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3. Przewodnicz¹cy mo¿e przyj¹æ wyst¹pienie radnego nie
wyg³oszone na sesji do protoko³u, informuj¹c o tym
Radê.
4. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawach o charakterze formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci:
1) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie obrad;
2) uchwalenie tajnoci posiedzenia;
3) zamkniêcie listy mówców;
4) odroczenie lub zamkniêcie dyskusji;
5) g³osowanie bez dyskusji;
6) przejcie do porz¹dku dziennego;
7) ¿¹danie przedstawienie opinii prawnika;
8) odes³anie wniosku lub dokumentu do Komisji
Rady;
9) zmiana porz¹dku obrad;
10) zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzania g³osowania;
11) ograniczenie czasu przemówieñ;
12) stwierdzenie quorum poprzez sprawdzenie listy
obecnoci;
13) przeliczenie g³osów;
14) zmiana Przewodnicz¹cego obrad.
5. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wys³uchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego g³osu przeciw.
§ 19
1. W celu przedstawienia projektu uchwa³y Przewodnicz¹cy udziela g³osu referentowi projektu uchwa³y.
2. Czas trwania wyst¹pienia referenta nie powinien przekraczaæ 20 minut.
3. Przewodnicz¹cy udziela nastêpnie g³osu Burmistrzowi
i Komisji w sprawie.
4. Czas trwania wyst¹pienia w dyskusji nie powinien przekraczaæ 10 minut.
5. Oprócz zabrania g³osu w dyskusji, radny w tym samym
punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie mo¿e przekraczaæ 5 minut.
6. Wypowied dyskutanta powinna byæ zakoñczona wnioskiem.
7. Wnioski dotycz¹ce zmiany treci projektu uchwa³y
Rady zg³asza na pimie Przewodnicz¹cemu obrad.
8. Po zakoñczeniu dyskusji Rada przystêpuje do g³osowania.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ umotywowane
uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
przywo³aæ mówcê do rzeczy.
2. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
Radnego lub osoby zaproszonej w sposób oczywisty
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ powadze
sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje ich do porz¹dku, a
gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ
g³os, nakazuj¹c odnotowanie tych faktów w protokole. Radny, który zosta³ pozbawiony g³osu, mo¿e odwo³aæ siê do Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy obrad  po uzyskaniu zgody Rady 
mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ g³os lub nakazaæ opusz-
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czenie sali tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 22
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam...... sesjê
Rady Miasta Malborka.
§ 23
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³ obrad, w
którym w szczególnoci odnotowuje siê podjête rozstrzygniêcia.
2. Protokó³ sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce sesji, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia obrad, numery podjêtych uchwa³, a tak¿e nazwisko i imiê Przewodnicz¹cego sesji oraz protokolanta;
2) stwierdzenia prawomocnoci posiedzenia;
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci;
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji;
5) uchwalony porz¹dek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ;
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem jego wyników;
8) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecnoci radnych;
2) listê zaproszonych goci;
3) teksty podjêtych przez Radê uchwa³;
4) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego;
5) z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych.
4. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi,
odpowiadaj¹cemu numerowi sesji danej kadencji (cyfra rzymska) i oznaczeniem roku kalendarzowego.
§ 24
1. Odpis protoko³u dorêcza siê Burmistrzowi przed up³ywem 14 dnii od zakoñczenia sesji.
2. Protokó³ sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
Biurze Rady.
3. W trakcie obrad lub na najbli¿szej sesji, nie póniej ni¿
do chwili przyjêcia protoko³u, radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia protoko³u. O ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu w miarê
potrzeby protokolanta.
4. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 3 nie zostanie
uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do
Rady.
§ 25
Rada podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 26
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê (inicjatyw¹
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uchwa³odawcz¹) mog¹ wystêpowaæ Komisje, co najmniej 5 Radnych oraz Burmistrz.
2. Projekt uchwa³y przed jego rozpatrzeniem przez Radê
powinien byæ przedstawiony w³aciwym Komisjom,
chyba ¿e Rada postanowi inaczej.
3. Projekty uchwa³ wnoszone przez Radnych powinny byæ
ponadto przedstawione do wiadomoci Burmistrzowi.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy obrad przeprowadza g³osowania jawne i og³asza jego wyniki.
2. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
§ 28
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Miasta Malborka przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania.
G³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, która wybiera sporód siebie Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³ z wynikami g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania przechowuje siê w Biurze Rady wraz z protoko³em obrad.
6. Tajne g³osowanie przeprowadza siê nastêpuj¹co:
1) Przewodnicz¹cy zapewnia w obrêbie sali obrad miejsce, w którym Radni mog¹ bez obawy ujawnienia
treci g³osu dokonaæ zapisów w karcie g³osowania;
2) Radni wrzucaj¹ g³osy do urny ustawowej w widocznym dla wszystkich miejscu;
3) Nad procedur¹ g³osowania czuwa Przewodnicz¹cy
Rady;
4) Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania Przewodnicz¹cy Rady wzywa cz³onów Komisji Skrutacyjnej
do przeliczenia g³osów i ustalenia wyników.
§ 29
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. Je¿eli w jednej sprawie zosta³o zg³oszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejnoci pod g³osowanie poddaje
siê wniosek najdalej id¹cy, tj. taki, którego przyjêcie
wyklucza potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi.
3. W innych przypadkach g³osowanie przeprowadza siê
na ka¿dy wniosek oddzielnie, w kolejnoci zg³oszenia.
§ 30
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów jest to wiêkszoæ wyranie
oddanych g³osów za z wy³¹czeniem g³osów wstrzymuj¹cych siê.
§ 31
Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów jest to liczba g³osów
za wiêksza od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów (przeciw i wstrzymuj¹cych siê). Przy parzystej liczbie g³osów stosuje siê regu³ê 50% + 1 g³os. Przy nie-

parzystej  jest to pierwsza liczba naturalnie przewy¿szaj¹ca po³owê g³osów.
§ 32
1. Uchwa³om Rady nadaje siê formê odrêbnych dokumentów z wyj¹tkiem uchwa³ proceduralnych, które odnotowuje siê w protokóle sesji.
2. Uchwa³y stanowi¹ce odrêbne dokumenty numeruje siê
uwzglêdniaj¹c numer sesji, numer kolejnej uchwa³y,
datê podjêcia uchwa³y.
3. Uchwa³y, o których mowa w ust. 2 podpisuje Przewodnicz¹cy. W przypadku, jeli obradom przewodniczy radny, który nie jest Przewodnicz¹cym ani Wiceprzewodnicz¹cym uchwa³y podpisuje równie¿ Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 33
1. Uchwa³y Rady stanowi¹ce akty prawa miejscowego
og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz w miejscach publicznych lub na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Malborka. Wskazane
przez Przewodnicz¹cego uchwa³y mog¹ byæ og³oszone w prasie lokalnej.
2. Uchwa³y Rady przekazywane s¹ Burmistrzowi w terminie 3 dni po zakoñczeniu posiedzenia.
§ 34
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du gminnego.
Wspólna sesja jest zwo³ywana przede wszystkim dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia spraw wspólnych dla
danych terenów.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad, a w jej przygotowaniu uczestnicz¹ radni.
Zawiadomienie o sesji podpisuj¹ przewodnicz¹cy rad.
3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych ka¿dej z rad. Uchwa³y na wspólnej sesji podejmuje siê w odrêbnym g³osowaniu ka¿dej z rad. Uchwa³y oraz protokó³ z obrad podpisuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad (przewodnicz¹cy obrad).
ROZDZIA£ III
PRZEWODNICZ¥CY RADY
§ 35
1. Rada Miasta wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i 2 Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenie Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w trybie okreúlonym w ust. 1.
4. W przypadkach rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu od
dnia z³o¿enia rezygnacji.
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5. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê Miasta z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ
podjêta uchwa³a.

7) badanie rzetelnoci informacji i sprawozdañ sk³adanych przez Burmistrza i jednostki organizacyjne.

§ 36

§ 41

1. Przewodnicz¹cy Rady:
1) zwo³uje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) nadzoruje obs³ugê kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady;
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³ oraz podpisuje uchwa³y Rady.
2. Ponadto Przewodnicz¹cy Rady:
1) reprezentuje Radê na zewn¹trz;
2) koordynuje pracê Komisji;
3) nadzoruje w imieniu Rady wykonywanie uchwa³;
4) zapewnia realizacje uprawnieñ Rady;
5) powo³uje z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Komisji ekspertów w celu wydania opinii lub ekspertyz w
sprawach rozpatrywanych przez Radê lub Komisjê;
6) mo¿e powo³ywaæ zespo³y opiniodawczo  doradcze w celu przygotowywania opinii lub propozycji
pod obrady Rady lub komisji w sprawach okrelonego rodzaju; o powo³aniu zespo³u i jego sk³adzie
Przewodnicz¹cy informuje Radê na najbli¿szej sesji;
7) zwo³uje, na wniosek co najmniej dwóch przewodnicz¹cych komisji sta³ych Rady, Kolegium Przewodnicz¹cych Komisji dla uzgodnienia stanowiska w sprawach kierowanych pod obrady Rady Miasta.

1. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê w sprawach bêd¹cych przedmiotem wspólnego zainteresowania.
2. Realizacja postanowieñ zawartych w ust. 1 nastêpuje
poprzez:
1) wspólne posiedzenie komisji;
2) udostêpnienie w³asnych opracowañ i analiz;
3) powo³ywanie zespo³u do rozwi¹zywania okrelonych problemów.

ROZDZIA£ IV
KOMISJE RADY
§ 37
1. Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada powo³uje sta³e lub dorane komisje, a tak¿e zespo³y.
2. Przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcê wybieraj¹
cz³onkowie komisji sporód radnych.
3. Przewodnicz¹cego komisji zatwierdza Rada.
§ 38
Komisje Rady podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.
§ 39
Do zadañ komisji sta³ych, w zakresie spraw do których
zosta³y powo³ane, nale¿¹ w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcja w zakresie
spraw dla których zosta³y powo³ane;
2) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych w
zakresie kompetencji danej komisji okrelonych w
jej regulaminie;
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
przez Radê i Burmistrza za porednictwem Prezydium Rady oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków komisji;
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowanie projektu uchwa³;
5) kontrola wykonywania uchwa³ Rady w zakresie kompetencji danej Komisji okrelonych w regulaminie;
6) badanie terminowoci za³atwiania przez Burmistrza
i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg
mieszkañców w zakresie kompetencji Komisji;

§ 40
Przedmiot dzia³ania poszczególnych Komisji sta³ych
oraz zakres zadañ Komisji doranych okrela Rada.

§ 42
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniu oraz poprzez swoich
cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.
2. Komisje przedstawiaj¹ Radzie do zatwierdzenia pó³roczny plan pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.
§ 43
1. Na posiedzeniach komisji mog¹ byæ obecni oprócz jej
cz³onków równie¿ inni radni
2. Komisja lub jej przewodnicz¹cy mog¹ zaprosiæ na posiedzenie inne osoby, których wys³uchanie lub obecnoæ s¹ uzasadnione ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
3. Komisja nie mo¿e odmówiæ wys³uchania okrelonej
osoby, je¿eli z wnioskiem o takie wys³uchanie wyst¹pi
Przewodnicz¹cy Rady.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje pracami komisji, a w
szczególnoci okrela terminy i porz¹dek dzienny posiedzeñ, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenie komisji oraz koordynuje
pe³nienie dy¿urów przez cz³onków komisji, zwo³uje
posiedzenia komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upowa¿nienia przewodnicz¹cego komisji mo¿e go
zastêpowaæ wiceprzewodnicz¹cy.
3. Przewodnicz¹cy komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie komisji na ý¹danie co najmniej 1/4 cz³onków
komisji.
4. O terminie i porz¹dku dziennym posiedzenia komisji
zawiadamia siê cz³onków komisji, Przewodnicz¹cego
Rady, Burmistrza i inne zainteresowane osoby.
5. Posiedzenie komisji mo¿e równie¿ zwo³aæ lub z³o¿yæ
wniosek, o którym mowa w ust. 3, Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 45
1. Opinie komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
przy obecnoci co najmniej po³owy liczby cz³onków
komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê na
¿¹danie wnioskodawcy w protokole komisji jako wnioski mniejszoci. Dotyczy to w szczególnoci wniosków
w sprawach rozpatrywanych projektów uchwa³ Rady.
3. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu Rady
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przewodnicz¹cy komisji lub upowa¿niony przez ni¹
sprawozdawca.
4. Opinie komisji przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady,
który niezw³ocznie przedstawia je Burmistrzowi oraz
innym zainteresowanym organom.
ROZDZIA£ V
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
§ 46
1. W wykonaniu uprawnieñ wynikaj¹cych z art. 23 ustawy radni mog¹ sk³adaæ na sesji w okrelonych punktach porz¹dku obrad: interpelacje i zapytania oraz
wolne wnioski.
2. Interpelacje sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkañców, w szczególnoci gdy
rozstrzygniêcie, b¹d wyjanienie tych spraw mo¿e wymagaæ zebrania informacji, lub zasiêgniêcia opinii ekspertów.
3. Interpelacje i zapytania Radni sk³adaj¹ Przewodnicz¹cemu Rady na pimie w okresie miêdzysesyjnym lub
na sesji stosuj¹c okrelone druki dostêpne w Biurze
Rady. Na sesji Radni mog¹ stawiaæ zapytania w formie
ustnej.
4. Sprawê interpelacji lub zapytania przedstawia poprzez
odczytanie Radny lub Przewodnicz¹cy Rady w jego
imieniu.
5. Interpelacja powinna krótko przedstawiæ stan faktyczny oraz zawieraæ wynikaj¹ce zeñ pytania skierowane
zgodnie z w³aciwoci¹ interpelowanego.
6. Zapytanie powinno byæ sformu³owane zwiêle i w spo-

sób jasny, tak, aby, odpowied na nie sprowadza³a siê
do pe³nej informacji o faktach.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje interpelacje lub zapytania niezw³ocznie adresatom wed³ug w³aciwoci.
2. Interpelowany lub udzielaj¹cy odpowiedzi na zapytanie sk³ada odpowied pisemn¹ w ci¹gu 14 dni od dnia
otrzymania w dwóch egzemplarzach w Biurze Rady (1
egzemplarz z przeznaczeniem dla Radnego, a drugi dla
Przewodnicz¹cego Rady).
§ 48
1. Je¿eli odpowied na interpelacjê lub zapytanie nie zadawala Radnego, mo¿e on wnioskowaæ do Przewodnicz¹cego Rady o wprowadzenie tej sprawy do porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
2. Rozpatrzenie przez Radê sprawy interpelacji obejmuje:
1) odczytanie interpelacji i odpowiedzi na ni¹;
2) dodatkowe pytania interpeluj¹cego i wyjanienia interpolowanego;
3) dyskusjê;
4) uznanie przez Radê odpowiedzi za wystarczaj¹c¹ lub
wezwanie interpolowanego do jej uzupe³nienia.
3. Rozpatrzenie przez Radê sprawy zapytania obejmuje:
1) odczytanie zapytania i odpowiedzi;
2) udzielenie dodatkowych informacji przez zapytanego.
4. Nad zapytaniem i udzielon¹ nañ odpowiedzi¹ nie przeprowadza siê dyskusji.

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 14,15 z³

