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UCHWA£A Nr XLV/785/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 23, 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 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 23, we wsi Leno gmina ¯ukowo
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 23 we wsi Leno, 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 LENO, dzia³ka nr 23, 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
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 ciek do zachowania,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 ZO  zieleñ ochronna;
01 Kw  komunikacja wewnêtrzna, poszerzenie
drogi przyleg³ej; 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 planem:
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 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 (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838
ze zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (j.t. 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 SZCZEGÓ£OWE
1. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem: 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y oraz budynków gospodarczych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu.
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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 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê.
e) Usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków
mieszkalnych: równolegle do linii rozgraniczaj¹cej z
terenem 02 Kw.
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ek budowlanych (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹)
g) Inne ustalenia: warunkiem zabudowy terenu jest
ustanowienie s³u¿ebnoci dojazdu do terenu przez
dzia³kê 20/1 i 224/1, oraz dzia³ki przyleg³e do terenu
drogi gminnej.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZO
przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) zachowanie istniej¹cych drzew i krzewów
b) zachowanie cieku
c) zabrania siê lokalizacji obiektów budowlanych
i wprowadzania ogrodzeñ poprzecznych
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej, poszerzenia drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
6,00 m jak na rysunku planu.
b) Dopuszcza siê lokalizacj¹ urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
c) Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej (do
zagospodarowania ³¹cznie z terenem przyleg³ym od
strony pó³nocnej).
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) Ci¹g pieszo  jezdny, zakoñczony placem do zawracania o wymiarach podanych na rysunku planu
b) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
5,00m zatoczka o wymiarach 5m x 12m jak na rysunku planu.
b) Dopuszcza siê lokalizacj¹ urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
c) Nawierzchnia nieprzepuszczalna
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN z ci¹gu
pieszo  jezdnego 02 Kw, z uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt 1ppkt G.
b) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
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 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych 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  na terenie dzia³ek budowlanych
 dla terenu 02 Kw powierzchniowo, a nastêpnie
do studni ch³onnych lub do odbiornika. Wody
opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenu 01 Kw  do kanalizacji deszczowej w
tej ulicy a nastêpnie do odbiornika. 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 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 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 oznaczongoh na rysunku planu symbolem 1 MN 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.
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§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, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

178
UCHWA£A Nr XLV/786/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 62/1 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 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 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.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 62/1 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 62/1 w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 2000, 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 tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
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 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 przeznaczenie terenów: 1MN, 3 MN, 6 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 MU, 4 MU, 5
MU, 7 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 8 Z0  zieleñ ochronna; 9T  trafostacja;
01K  komunikacja publiczna, ulica dojazdowa; 02
K  komunikacja publiczna, ulica dojazdowa; 03 K
komunikacja publiczna, poszerzenie ulicy przyleg³ej;
04 KW  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 05 KW, 06 KW, 07 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
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 (j.t. 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 ro-
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dzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
Ustalenia szczegó³owe
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 1 MN,
3 MN, 6 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 terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie
wydzielonych dzia³ek.
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 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
e) Usytuowanie kalenicy budynków: nie ustala siê
f) 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 (lub terenu objêtego inwestycj¹).
2. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 2 MU,
4 MU, 5 MU, 7 MU przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny
 us³ugi rzemios³a (z wykluczeniem zak³adów obs³ugi
lub napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich)
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety i biura
(medyczne, stomatologiczne, itp.)
W obrêbie terenu 7 MU dopuszcza siê ponadto:
 handel hurtowy
 zak³ady obs³ugi lub napraw samochodów, stolarskie,
lusarskie itp.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
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a) Podzia³ terenów 2 MU, 4 MU, 5 MU na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê wspólne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek.
b) Podzia³ terenu 7 MU na dzia³ki budowlane wymaga
wykonania dla tego terenu projektu podzia³u i zagospodarowania terenu oraz spe³nienia nastêpuj¹cych
wymogów: powierzchnia dzia³ek minimum 1000m2,
dojazd do dzia³ek z ulicy 01 K lub z ulicy przyleg³ej
do terenu od strony wschodniej, przez teren 03 K.
c) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
d) Maksymalny procent zabudowy: 30%
e) 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)
 lub budynki piêtrowe z poddaszem lub bez poddasza, przykryte dachem dwuspadowym o spadku w przedziale 30°  40°, maksymalna wysokoæ
budynków 14,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
f) Usytuowanie kalenicy:
 dla terenu 2 MU usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych i us³ugowych prostopadle do granicy z terenem 03 K.
 dla terenu 4 MU usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych i us³ugowych prostopadle do granicy z terenem 02 KL.
 dla terenu 5 MU usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych i us³ugowych prostopadle do granicy z terenem ulicy, z której nastêpuje
dojazd (02 KL lub 03K).
 dla terenu 7 MU  nie ustala siê
g) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowo  izolacyjn¹.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego
inwestycj¹).
i) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 MU dodatkowo ustala siê:
 zakaz lokalizacji reklam w odleg³oci mniejszej ni¿
25 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 7
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej nr
20, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi
uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców
prawnych obecnego w³aciciela terenu
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 ZO
przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) W obrêbie terenu ustala siê wymóg:
 zachowania istniej¹cego zbiornika wodnego
 zachowanie istniej¹cych drzew i krzewów
b) Wyklucza siê lokalizacjê budynków.
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4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 T przeznacza siê na lokalizacjê trafostacji.
a) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
c) Maksymalny procent zabudowy: 80%
d) Wymagana forma zabudowy: 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
5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 01 K,
02 K, 03 K przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
a) Teren 01 K  ulica dojazdowa kategorii D, równoleg³a do drogi krajowej nr 7, o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 12 m  15m, jak na rysunku planu. Ulica przewidziana do bezporedniej obs³ugi
komunikacyjnej terenu 7 MU, z powi¹zaniem z drog¹ przyleg³¹ od strony wschodniej. Wyklucza siê
bezporednie powi¹zania z drog¹ krajow¹ nr 7
Jezdnia z chodnikiem jednostronnym (od strony zabudowy). Parkowanie dopuszczone wy³¹cznie w zatokach postojowych.
Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych (poza jezdni¹) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
b) Teren 02 K  ulica dojazdowa kategorii D, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych min 15.0 m (jak na
rysunku planu), przewidziana bo bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów 4 MU i 5 MU.
Jezdnia z chodnikiem dwustronnym. Parkowanie dopuszczone wy³¹cznie w zatokach postojowych. Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych (poza jezdni¹) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
c) Teren 03 K  teren do poszerzenia ulicy przyleg³ej
do terenu od strony wschodniej, fragment ulicy dojazdowej kategorii D. Ulica przewidziana do bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej przyleg³ych terenów.
Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Skrzy¿owanie ulicy z drog¹ krajow¹ nr 7 przeznaczone do likwidacji. Docelowo  przed³u¿eniem ulicy
(wraz z terenem 03 K) bêdzie ulica 01 K.
6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 04 KW,
05 KW, 06 KW, 7 KW, przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej:
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
a) Teren 04 KW  ulica dojazdowa kategorii D, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10m, jak
na rysunku planu, jezdnia i chodniki dwustronne.
Parkowanie dozwolone. Dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej. Ulica przeznaczona do bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów 1 MN
i 3 MN. Dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia ruchu.
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Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
b) Teren 05 KW  ci¹g pieszo  jezdny, o szerokoci
minimum 8m, jak na rysunku planu.
Ci¹g zakoñczony placem do zawracania  jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
c) Teren 06 KW  ci¹g pieszo  jezdny, o szerokoci
minimum 8m, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
Ci¹g zakoñczony placem do zawracania  jak na rysunku planu.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
d) Teren 07 KW  ci¹g pieszo  jezdny, o szerokoci
minimum 8m, jak na rysunku planu.
Ci¹g zakoñczony placem do zawracania  jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1MN z ulicy dojazdowej 04 KW oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 05 KW
i 07 KW
b) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 2MU z ulicy dojazdowej 02 K, z ulicy dojazdowej 04 KW oraz z ulicy
przyleg³ej do terenu od strony wschodniej, przez
teren 03 K
c) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN z ulicy 04
KW
d) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 4 MU z ulicy dojazdowej 02 K oraz z ulicy dojazdowej 04 KW
e) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 5 MU z ulicy dojazdowej 02 K, oraz z ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej, przez teren 03 K
f) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 6 MN z ci¹gu
pieszo  jezdnego 06 KW oraz z ulicy przyleg³ej do
terenu od strony wschodniej, przez teren 03 K
g) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 7 MU z ulicy
zbiorczej 01 K oraz z ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej, przez teren 03 K
h) Dojazd do terenu 9 T z ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej, przez teren 03 K.
i) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla terenów 1 MN, 3 MN, 6 MN: w obrêbie dzia³ki
budowlanej (lub w obrêbie terenu objêtego inwestycj¹) zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug
wskanika minimum 2 mp/mieszkanie
 dla terenów 2 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU: w
obrêbie dzia³ki budowlanej (lub w obrêbie terenu
objêtego inwestycj¹) zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaników minimum 2 mp/mieszkanie i 3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
8. 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: 2 MU, 4 MU, 5 MU,7 MU, 9 T  z dachów budynków w obrêbie
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 dla terenu: 1 MN, 2MN, 3MN, 6 MN  z dachów
budynków do gruntu w obrêbie terenów dzia³ek
budowlanych, z placów i parkingów  do kanalizacji deszczowej w terenach komunikacji przyleg³ych do tych terenów. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 dla terenu: 02 K, 04 KW do kanalizacji deszczowej w tych ulicach a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez studnie osadowe), do odbiornika
lub do kanalizacji deszczowej w drodze przyleg³ej do terenu. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 dla terenu: 02 KW, 04 KW  powierzchniowo, do
kanalizacji deszczowej w ulicach przyleg³ych.
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: gromadziæ w pojemnikach
i wywóz na gminne sk³adowisko odpadów.
g) Odpady technologiczne: gromadzenie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
9. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
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 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni.
10. 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 MU, 3 MN, 4 MU, 5 MU, 6 MN, 7 MU w
wysokoci 30%
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
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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, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

179
UCHWA£A Nr XLV/788/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 162/4 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 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
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 162/4 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki 162/4 we wsi Leno, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 1500, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustalenia ogólne:
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 Leno, dzia³ka nr 162/4, 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
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
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 pas infrastruktury technicznej,
 pas ochronny alei  pomnika przyrody,
 przeznaczenie terenów: 1 MR  zabudowa zagrodowa; 2 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, us³ugi i rzemios³o; 3 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7
MN, 8 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 9 R  uprawy rolne; 10T  trafostacja, 01 K, 03 K,
08 K, 09 K  komunikacja publiczna, ulice dojazdowe; 02 K komunikacja publiczna  ci¹g pieszo  jezdny; 07 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej; 04 Kw, 05 Kw komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 06 Kw komunikacja wewnêtrzna  ci¹g pieszy;
07 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi powiatowej.
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 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 (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838
ze zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (j.t. 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 gmi-

ny), 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 MR
przeznacza siê na funkcje zabudowy zagrodowej. Teren stanowi siedlisko rolnicze
Dla terenu dopuszcza siê lokalizacjê:
 budynków mieszkalnych (maksimum dwóch w obrêbie terenu)
 budynków gospodarczych
 gara¿y
 budynków inwentarskich i magazynowych zwi¹zanych z produkcj¹ rolnicz¹.
Ponadto dopuszcza siê:
 przejcie sieci infrastruktury technicznej  wy³¹cznie poza pasem ochronnym alei pomnika przyrody.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ na dzia³ki budowlane: nie ustala siê
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy: maksimum 20%
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 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku)
e) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni terenu.
g) Ustalenia inne:
 wzd³u¿ nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi powiatowej nr 211, wydziela siê teren
pasa technicznego infrastruktury technicznej o
szerokoci 4m, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przesy³owej (pomiêdzy terenami
zewnêtrznymi).
 pomiêdzy pasem infrastruktury technicznej a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 07 K ustala siê pas
ochronny alei  pomnika przyrody. W pasie
ochronnym ustala siê zakaz lokalizacji obiektów
budowlanych i prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej (nie dotyczy linii napowietrznych).
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 po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres dzia³alnoci:
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 handel
 gastronomia
 rzemios³o (w tym: zak³ad stolarski, zak³ad samochodowy, zak³ad lusarki i inne o podobnym stopniu
uci¹¿liwoci)
Dla realizacji 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 zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ 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 budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 dla budynków us³ugowych: budynki parterowe
dach o spadku w przedziale 15°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,50m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
e) Usytuowanie kalenicy: 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.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 MU
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel
 us³ugi rzemios³a bytowego (z wykluczeniem: warsztatów stolarskich, samochodowych, lusarskich i podobnych)
 us³ugi biurowe, opieki zdrowotnej
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 dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy: maksimum 30%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

d) Wymagane formy zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 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:
 kalenica g³ówna budynków mieszkalnych i us³ugowych równoleg³a do drogi, z której nastêpuje
dojazd.
 dla pozosta³ych budynków nie ustala siê
f) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
4. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 4 MN,
5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 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 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê.
e) Usytuowanie kalenicy:
 kalenica g³ówna budynków mieszkalnych równoleg³a do drogi, z której nastêpuje dojazd
 dla pozosta³ych budynków 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).
5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 R przeznacza siê na funkcje upraw rolnych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) Podzia³ na dzia³ki budowlane: nie ustala siê
b) Wyklucza siê lokalizacjê budynków.
c) Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10 T 
przeznacza siê na trafostacjê.
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°,
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maksymalna wysokoæ budynków: 5,00 m, poziom
posadowienia parteru  nie ustala siê
e) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
7. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 K,
02 K, 03 K, 07 K, 08 K, 09 K przeznacza siê na funkcje
komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla tych terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) tereny 01 K, 03 K, 08 K, 09 K
 tereny stanowi¹ ulice dojazdowe klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10,00 m jak na rysunku planu
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona
 budowa skrzy¿owania drogi 01K z drog¹ powiatow¹ nr 211 wymaga modernizacji  projekt budowlany modernizacji nale¿y przed³o¿yæ do zarz¹dcy drogi do uzgodnienia. Modernizacja skrzy¿owania nie mo¿e powodowaæ wycinki drzew w
alei pomnikowej.
b) teren 02 K:
 ci¹g pieszo  jezdny.
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
wydzieleniem dzia³ki  jak na rysunku planu
 teren docelowo bêdzie zagospodarowany jako
droga dojazdowa, ³¹cznie z terenem przyleg³ym
na dzia³ce nr 161/1 i 161/10.
 nawierzchnia nieprzepuszczalna
c) teren 07 K:
 teren do poszerzenia drogi powiatowej nr 211,
przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
2,00 jak na rysunku planu
 nawierzchnia chodnika utwardzona
 wyklucza siê prowadzenie infrastruktury technicznej (nie dotyczy przejæ poprzecznych pod drog¹)
 ustala siê zachowanie drzew w alei pomnikowej
d) dla wszystkich terenów: dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
8. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 04 Kw,
05 Kw, 06 Kw, przeznacza siê na funkcje komunikacji
wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla tych terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) tereny 04 Kw, 05 Kw, 010 Kw
 tereny stanowi¹ ulice dojazdowe klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10,00 m jak na rysunku planu
 ulica 05 Kw zakoñczona placem do zawracania
(jak na rysunku planu)
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona
b) teren 06 Kw:
 ci¹g pieszy
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
4 m  jak na rysunku planu
 nawierzchnia nieutwardzona
d) dla wszystkich terenów: dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazdy do:
 terenów 1 MR, 2 MU, 8 MN: od ulicy dojazdowej
01 K
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 dzia³ek w obrêbie terenu 3 MU: od ulicy dojazdowej 03 K, 08K, 09 K
 dzia³ek w obrêbie terenu 4 MN: od ulicy dojazdowej 04 K, 08K, 09K
 dzia³ek w obrêbie terenu 5 MN: od ulic dojazdowych 08 K, 05Kw
 dzia³ek w obrêbie terenu 6 MN: od ulicy dojazdowej 05 Kw
 dzia³ek w obrêbie terenu 7 MN: od ulicy dojazdowej 04 Kw, 08 K, 09 K
 dzia³ek w obrêbie terenu 8 MN: od ulicy dojazdowej 09 K
 terenu 9 R: z ci¹gu pieszego 06 Kw
 trenu 10 T od ulicy dojazdowej 03 K
b) Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 2 MU, 3 MU  zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskaników minimum: 3 mp/100m² powierzchni uýytkowej usùug oraz minimum 2 m/
mieszkanie
 4 MN, 5 MN, 6 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie
9. 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 terenu 1MR: w obrêbie terenu
 dla terenów 2 MU, 3 MU: z dachów budynków w
obrêbie dzia³ek budowlanych; z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej w terenach komunikacji publicznej (02K i 03 K) przyleg³ych do tych
terenów. Wody opadowe odprowadziæ 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.
 dla terenów 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9
MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenów 01 K, 02 K, 03 K, 04 Kw, 05 Kw, 06
Kw, 08 K, 09 K  do kanalizacji deszczowej w ulicy
01K i 03 K lub do studni ch³onnych. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych
lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
Na wprowadzenie wód oczysczonych wód opadowych do gruntu lub do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
 dla terenów 06 Kw i 07 K  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, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
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g) Odpady technologiczne: gromadziæ i unieszkodliwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
10. 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.
11. 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: 2 MU, 3 MU, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9
MN  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, z 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/796/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 239/3 we wsi Przyjañ, gmina ¯ukowo.
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Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz 139 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
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 239/3 we wsi Przyjañ, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 239/3 we wsi Przyjañ,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustalenia ogólne:
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 Przyjañ, dzia³ka nr 239/3, gmina ¯ukowo w
skali 1: 1000, 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,
 pas ochronny linii energetycznej 220 kV,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN,
5 MN, 6 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 7 ZO, 8 ZO  zieleñ ochronna; 9 ZR  zieleñ, rekreacja i wypoczynek; 10 T  trfaostcja; 01
Kw, 02 Kw komunikacja wewnêtrzna, ulice dojazdowe;, 03 Kw, 04 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny; 05 Kw, 06 Kw, 07 Kw 
komunikacja wewnêtrzna, ci¹gi piesze; 08 K  komunikacja publiczna, poszerzenie przyleg³ej drogi.
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 terenów 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:
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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 (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.)
oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami
(j.t. 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

2.

3.

§3
Ustalenia szczegó³owe
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 1 MN,
2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y 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.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy: maksimum 30%

4.

5.
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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 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
e) Ustala siê wymóg usytuowania kalenicy g³ównej budynków:
 dla terenów 1MN i 2 MN: prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd.
 dla terenów 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN: równolegle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd.
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej z zachowaniem
wymogów podanych w pkt G.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek
bêd¹cych przedmiotem inwestycji)
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
g) W obrêbie terenu 3 MN ustala siê pas ochronny
linii energetycznej 220 kV, oznaczony na rysunku
planu. W obrêbie pasa ochronnego wyklucza siê
lokalizacjê budynków i nasadzenia drzew wysokich.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 7 ZO,
8 ZO przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) Ustala siê wymóg zachowania zbiornika wodnego
w obrêbie na terenie 7 ZO
b) Ustala siê wymóg zachowanie drzew i krzewów
c) Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych, za
wyj¹tkiem urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i elementów
ma³ej architektury
d) Wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 ZR
przeznacza siê na funkcje zieleni, rekreacji i wypoczynku.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) W obrêbie terenu minimum 50% powierzchni winny stanowiæ tereny zieleni
b) W obrêbie terenu dopuszcza siê: lokalizacjê boisk
sportowych, urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i elementów
ma³ej architektury, lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
c) Wyklucza siê lokalizacjê budynków i miejsc postojowych.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 10 T 
przeznacza siê na usytuowanie trafostacji.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
c) Maksymalny procent zabudowy: 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 g³ównej budynku: nie ustala
siê
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 Kw,
02 Kw, 03 Kw, 05 Kw, 06 Kw, 07 Kw przeznacza siê na
funkcje komunikacji wewnêtrznej.

Poz. 180

 569 

Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 01
Kw, 02 Kw:
 ulice dojazdowe klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10m, jak oznaczono na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych
 nawierzchnia jezdni nie przepuszczalna, chodników utwardzona
b) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 03
Kw, 04 Kw:
 ci¹g pieszo  jezdne
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
8m, jak na rysunku planu
 ci¹gi zakoñczone placami do zawracania o wymiarach 12 x 12 m, jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych
 nawierzchnia nieprzepuszczalna
c) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 05 Kw:
 ci¹g pieszy, z dopuszczeniem przejazdu dla celów rolniczych
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6m jak na
rysunku panu
 nawierzchnia nieutwardzona.
d) Teren oznaczony na rysunku planu symbolami: 06
Kw, 07 Kw:
 ci¹gi piesze
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
5m, jak na rysunku planu
 nawierzchnia nieutwardzona.
e) Dla wszystkich terenów dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 08 K
przeznacza siê na cele komunikacji publicznej, poszerzenia drogi przyleg³ej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren stanowiæ ma poszerzenie drogi przyleg³ej
do terenu od strony zachodniej
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacj¹ urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN  z ci¹gu
pieszo-jezdnego 03 Kw
b) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 2 MN  z ci¹gu
pieszo-jezdnego 04 Kw oraz ulicy 01 Kw
c) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN  z ulicy
01 Kw
d) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 4 MN  z ulicy
dojazdowej 01 Kw i 02 Kw
e) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 5 MN i 6 MN  z
ulicy dojazdowej 02 Kw
f) Dojazd do terenu 7 ZO, 8 ZO  z ulicy dojazdowej 01
Kw
g) Dojazd do terenu 10T  z ulicy dojazdowej 02 Kw
h) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4MN, 5MN, 6MN:
w obrêbie dzia³ki budowlanej zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2
mp/mieszkanie.
8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
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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, 2 MN, 3 MN, 4 MN,5 MN, 6
MN: w obrêbie dzia³ek budowlanych
 dla terenów 01 Kw, 02 Kw, 03 Kw, 04 Kw: do
kanalizacji deszczowej w tych ulicach, a nastêpnie do odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenów 05 Kw, 06 Kw, 07 Kw, 8 K: powierzchniowo, w obrêbie terenu
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.
9. 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.
10. 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, 6 MN  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.
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§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, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

181
UCHWA£A Nr XLV/799/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tuchom, dzia³ki nr 56/7, 56/8, 56/10, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/
16, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/
25, w gminie ¯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, 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
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 56/7, 56/8, 56/10, 56/12, 56/13,
56/14, 56/15, 56/16, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/
23, 56/24, 56/25 we wsi Tuchom, w gminie ¯ukowo,:
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (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,
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d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35°
lub 45-50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  800 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) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(30% powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) oczko wodne do bezwzglêdnego zachowania,
n) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KL1, KD, KW, KD1 i KX,
 10 m od krawêdzi lasu,
 po górnej krawêdzi zag³êbienia wype³nionego
wod¹.
KL1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia  2 m).
KD  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD 1  pas terenu o szer. 5 m, przeznaczony pod projektowan¹ drogê dojazdow¹.
KX  projektowany ci¹g pieszy o szer. 3-5 m,
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych (je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane
i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia
i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu
redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami
technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
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 wy-
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sypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd z projektowanych dróg wewnêtrznych za porednictwem projektowanej drogi dojazdowej pod³¹czonej do istniej¹cej drogi lokalnej oraz z projektowanych dróg dojazdowych pod³¹czonych do istniej¹cej drogi lokalnej.
5.0.USTALENIA INNE:
a) 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) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹ 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 ¯ukowie,
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 ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 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 Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 zm. w 2001 r.: Dz. U. Nr 28,
poz. 319) oraz art. 18 ust 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Miejska w Redzie:
§1
Uchwala siê Statut Miasta Redy stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIX/146/96 z dnia 6 lutego 1996 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy (t.j. w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z 31 maja
2000 r., Nr 86, poz. 564 z pón. zm.).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rady
T. Nowakowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/12/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
STATUT MIASTA REDY
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Miasto Reda jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób mieszkaj¹cych na terenie miasta.
2. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 29.45 km2.
3. Granice Miasta okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr l do Statutu.
4. Herb miasta przedstawiony jest w za³¹czniku Nr 7 do
Statutu.
5. Flaga miasta przedstawiona jest w za³¹czniku Nr 8 do
Statutu.
§2
1. Miasto posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, miasto wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Samodzielnoæ miasta podlega ochronie s¹dowej.
§3
1. Podstawowym zadaniem miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, tworzenie warun-
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ków dla racjonalnego jego rozwoju oraz organizowanie ¿ycia publicznego mieszkañców.
2. Miasto spe³nia te obowi¹zki przez swoje organy realizuj¹c zadania w³asne, zadania zlecone wynikaj¹ce z
ustaw oraz mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania zlecone
przez administracjê rz¹dow¹ w drodze porozumienia z
w³aciwymi organami tej administracji.
3. W celu wykonywania zadañ miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
§4
1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Przyst¹pienie do zwi¹zku miêdzygminnego wymaga
wyra¿enia zgody przez Radê Miejsk¹.
3. W celu wspierania idei samorz¹du terytorialnego oraz
obrony wspólnych interesów miasto mo¿e tworzyæ
stowarzyszenia i przystêpowaæ do stowarzyszeñ.
W tym przypadku stosuje siê przepisy prawa o stowarzyszeniach.
§5
Zadania w³asne obejmuj¹ 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, usuwania 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 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, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
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.
§6
Mieszkañcy Redy maj¹ prawo wp³ywania na funkcjo-

nowanie miasta, jego organów i instytucji, w szczególnoci przez:
1) udzia³ w wyborach do Rady Miejskiej i kandydowanie do niej na zasadach okrelonych w ordynacji
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw,
2) uczestniczenie w charakterze publicznoci w obradach Rady Miejskiej z wy³¹czeniem tajnej czêci
obrad,
3) zapoznawanie siê z protoko³ami z sesji Rady Miejskiej z wy³¹czeniem fragmentów dotycz¹cych tajnej
czêci obrad,
4) zg³aszanie za porednictwem radnych, inicjatyw maj¹cych na celu przedstawianie spraw o szczególnym
znaczeniu dla miasta, które powinny byæ rozpatrzone przez Radê Miejsk¹, jej komisje i Burmistrza oraz
wypowiadanie siê w tych sprawach,
5) podejmowanie innych prawnie przewidzianych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê funkcjonowania miasta, jego organów lub instytucji oraz ochronê interesów miasta.
§7
1. W sprawach samoopodatkowania mieszkañców na
cele publiczne oraz odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum gminnego.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla gminy.
3. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub
na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
4. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
5. Referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na
wniosek mieszkañców, na zasadach okrelonych w
ust. 3 i 4, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej przed
up³ywem kadencji.
II. Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej
§8
1. Miasto dzia³a za porednictwem swoich organów: Rady
Miejskiej i Burmistrza Miasta.
2. Dzia³alnoæ organów, o którym mowa w ust. 1, jest
jawna. Jawnoæ ta obejmuje w szczególnoci prawo
obywateli do uzyskania informacji, wstêpu na sesjê
Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonania zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów
i komisji Rady Miejskiej.
§9
1. Rada Miejska z zastrze¿eniem § 7 jest organem stanowi¹cym i kontrolnym miasta.
2. Rada Miejska wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 10
1. Do w³aciwoci Rady Miejskiej nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania miasta, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
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wy³¹cznej w³aciwoci Rady Miejskiej nale¿y:
uchwalenie i zmiana Statutu Miasta,
ustalanie wynagrodzenia Burmistrza,
powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek Burmistrza skarbnika miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza miasta,
4) uchwalanie bud¿etu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia
do korzystania oraz zasad przekazywania rodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków
i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
miasta, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Burmistrz mo¿e dokonywaæ
tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady Miejskiej,
b) emitowania obligacji oraz okrelanie 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 ustalan¹ corocznie przez Radê Miejsk¹,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez 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 przejêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej, oraz z zakresu w³aciwoci powiatu i województwa,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
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14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu i flagi miasta, hejna³u miasta, nazw ulic i placów publicznych
oraz wznoszenia pomników,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
16) nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Redy
(zasady nadania tytu³u okrela za³¹cznik Nr 4 do Statutu Miasta Redy),
17) przyznanie medalu Zas³u¿ony dla Miasta Redy (zasady przyznawania medali okrela za³¹cznik Nr 5 do
Statutu Miasta Redy, a wzór medalu okrela za³¹cznik
Nr 6 do Statutu Miasta Redy),
18) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
§ 11
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Miejskiej zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do
rad na obszarze ca³ego kraju z wyj¹tkiem je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w sprawie
odwo³ania rady gminy, albowiem w tej sytuacji pierwsza sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów
wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Miejskiej, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Na pierwszej sesji Rada Miejska:
1) dokonuje wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
2) przyjmuje lubowanie od Burmistrza.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 1 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady
Miejskiej.
§ 12
1. Rada Miejska ze swojego grona powo³uje nastêpuj¹ce
sta³e komisje, ustalaj¹c ich sk³ad osobowy:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Prawna i Bezpieczeñstwa Publicznego,
3) Komisja Finansów i Polityki Gospodarczej,
4) Komisja Owiaty i Polityki Spo³ecznej.
2. Przedmiot dzia³ania komisji, o których mowa w ust. 1
okrela za³¹cznik Nr 2 do Statutu Miasta.
3. Rada Miejska mo¿e powo³aæ inne sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
3. Komisje wymienione w ust. l Rada Miejska powo³uje
nie póniej ni¿ w okresie 3 miesiêcy od pierwszej sesji
w danej kadencji.
§ 13
1.
2.
3.
4.

Radni mog¹ tworzyæ w Radzie Miejskiej kluby radnych.
Kluby radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu.
W³adze klubów sk³adaj¹ Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej sk³ady osobowe klubów oraz wi¹¿¹ce cz³onków
tych klubów regulaminy wewnêtrzne.
5. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej podaje na sesji do wiadomoci radnych sk³ady osobowe klubów.
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III. Przygotowanie sesji Rady Miejskiej
§ 14
1. Sesje Rady Miejskiej przygotowuje zwo³uje i prowadzi
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, proponuj¹c projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia
sesji.
2. Rada Miejska obraduje na sesjach zwo³ywanych w
miarê potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ co trzy miesi¹ce.
3. O terminie i miejscu obrad Rady Miejskiej powiadamia siê jej cz³onków najpóniej na 7 dni przed terminem obrad.
4. W uzasadnionych przypadkach sesje mog¹ byæ zwo³ywane bez zachowania podanego w ust. 3 terminu.
5. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Miejskiej Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od
z³o¿enia wniosku. Do wniosku winien byæ za³¹czony
porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
6. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad, za³¹czyæ protokó³ z poprzedniej sesji oraz
projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z
porz¹dkiem obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Miejskiej powinno byæ podane do publicznej
wiadomoci w sposób miejscowo przyjêty przynajmniej na dwa dni przed sesj¹.
§ 15
Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
uzgodnieniu z Burmistrzem ustala szczegó³ow¹ listê osób
zaproszonych na sesjê.
§ 16
Burmistrz zobowi¹zany jest udzieliæ Radzie Miejskiej
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
IV. Obrady Rady Miejskiej
§ 17
1. Sesje Rady Miejskiej s¹ jawne. Podczas obrad na sali
mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym w celu miejsca.
2. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ zgodnie z treci¹
ustawy o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej,
jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje wy³¹czona i Rada
Miejska obraduje przy drzwiach zamkniêtych. W takim
przypadku na sali oprócz radnych mog¹ pozostaæ osoby, których obecnoæ jest konieczna przy omawianych
sprawach.
§ 18
Rada Miejska mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady (quorum), w g³osowaniu jawnym,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 19
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Jednak¿e na wniosek przewodnicz¹cego obrad lub
radnych, mo¿na przeg³osowaæ przerwanie sesji i kon-

tynuowanie obrad w innym wyznaczonym terminie na
drugim posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ
uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Miejskiej
w³aciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie spraw.
§ 20
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
obrad, Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie
mo¿na zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, ¿e uchwa³y podjête do
tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy opucili obrady, odnotowuje siê w protokole.
§ 21
Prace Rady Miejskiej przygotowuje, zwo³uje i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.
W przypadku nieobecnoci na sesji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rada mo¿e postanowiæ, ¿e
obradom tej sesji przewodniczyæ mo¿e do czasu przybycia Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego radny wybrany w g³osowaniu.
§ 22
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego obrad formu³y: otwieram (np. XIV)
sesjê Rady Miejskiej w Redzie.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku braku quorum odwo³uje obrady i wyznacza
nowy ich termin.
3. Po stwierdzeniu prawomocnoci przewodnicz¹cy obrad przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad
Rady Miejskiej.
4. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Burmistrz lub
jego zastêpca.
5. Porz¹dek obrad powinien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê Miejsk¹ protoko³u z poprzedniej sesji. Protokó³
ten winien byæ udostêpniony radnym przed sesj¹ i nie
musi byæ odczytywany w czasie sesji.
6. Porz¹dek obrad powinien byæ uchwalony przez radnych.
7. Rada Miejska mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady Miejskiej.
§ 23
1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji powinna
byæ przewidziana mo¿liwoæ zg³aszania interpelacji
przez radnych.
2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach dotycz¹cych Miasta, przy czym powinny byæ one byæ sformu³owane jasno i zwiêle.
3. Interpelacje sk³ada siê na pimie na rêce przewodnicz¹cego obrad w trakcie sesji lub na rêce Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej miêdzy sesjami.
4. Odpowiedzi na interpelacje udziela Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, Przewodnicz¹cy poszczególnych komi-
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sji, Burmistrz lub odpowiedni pracownik Urzêdu Miasta.
5. Odpowied na interpelacjê zg³oszon¹ w trakcie sesji
lub w czasie do 14 dni przed sesj¹ udziela siê w miarê
mo¿liwoci na tej samej sesji lub pisemnie w terminie
14 dni od zg³oszenia. Odpowied na interpelacjê zg³oszon¹ co najmniej 14 dni przed sesj¹ udziela siê pisemnie w terminie 14 dni od zg³oszenia.
6. Na wniosek radnego Rada Miejska mo¿e w³¹czyæ rozpatrzenie odpowiedzi na interpelacjê do porz¹dku obrad.
7. Rejestr zg³aszanych interpelacji prowadzi wyznaczony
przez Burmistrza pracownik Urzêdu Miasta.
§ 24
1. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji powinna byæ przewidziana mo¿liwoæ zg³aszania wolnych wniosków.
2. W ramach wolnych wniosków na tematy zwi¹zane z
dzia³alnoci¹ Rady Miejskiej mog¹ zabieraæ g³os radni, zaproszeni gocie i publicznoæ.
3. Zaproszeni gocie i publicznoæ mog¹ zabieraæ g³os
po zg³oszeniu tego zamiaru w formie pisemnego wniosku z podaniem tematu, nazwiska i imienia Przewodnicz¹cemu Rady, przed przyjêciem porz¹dku obrad i po
wyra¿eniu zgody przez Radê Miejsk¹.
4. Na zapytania zadane w ramach wolnych wniosków w
miarê mo¿liwoci powinien odpowiedzieæ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, przewodnicz¹cy poszczególnych
komisji, Burmistrz lub odpowiedni pracownik Urzêdu
Miasta.
5. Obywatele maja prawo do rejestracji dwiêku lub obrazu na sesjach Rady Miejskiej. W takich przypadkach
zainteresowany obywatel jest zobowi¹zany zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej informuj¹c go o
tym fakcie, w celu przekazania tej wiadomoci wszystkim zebranym.
§ 25
1. Porz¹dek obrad sesji Rady Miejskiej powinien przewidywaæ przedstawienie wniosków z posiedzeñ komisji
Rady Miejskiej.
2. Wnioski z posiedzeñ komisji przedstawiaj¹ przewodnicz¹cy poszczególnych komisji lub wyznaczeni przez
nich sprawozdawcy.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów, w uzasadnionych przypadkach za
zgod¹ Rady Miejskiej mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e w uzasadnionych wypadkach udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem, zw³aszcza nad zwiê z³oci¹ wyst¹pieñ.
2. Rada Miejska mo¿e ograniczyæ czas wyst¹pieñ na dany
temat.
3. Je¿eli temat, sposób mówienia lub zachowania mówcy zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, uchybiaj¹ powadze sesji
lub mówca przekracza przeznaczony dla niego czas,
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e przywo³aæ mówcê do
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porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu glos. W przypadkach spornych odebranie g³osu musi byæ przedmiotem g³osowania Rady.
Przywo³anie do porz¹dku i odebranie g³osu musi byæ
odnotowane w protokole posiedzenia.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzielaæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w
szczególnoci:
1) zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
2) zakoñczenia dyskusji na dany temat,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
4) w sprawie przestrzegania Statutu Miasta.
2. Wnioski formalne przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków Rady Miejskiej, po dopuszczeniu w
dyskusji dwóch g³osów za i dwóch przeciw wnioskowi. Rozstrzygniêcie wniosku nastêpuje w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 29
1. Przewodnicz¹cy obrad jest upowa¿niony do pouczenia publicznoci przys³uchuj¹cej siê obradom o koniecznoci zachowania spokoju,
2. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy obrad mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 30
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: zamykam
sesjê Rady Miejskiej w Redzie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uznaje siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 31
1. Pracownik Urzêdu Miasta z ka¿dej sesji sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane podejmowane rozstrzygniêcia.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹ lub magnetowidow¹, któr¹ przechowuje siê
do czasu podjêcia uchwa³y w trybie § 22 ust. 5.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi liczbami rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Protokó³ z sesji Rady Miejskiej powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady Miejskiej z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych wniosków
i uchwa³,
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7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za i przeciw oraz wstrzymuje siê,
8) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê osób obligowanych na sesjê z urzêdu i zaproszonych goci, teksty podjêtych przez Radê Miejsk¹ uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienie osób
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one
na rêce przewodnicz¹cego.
Odpis protoko³u z kopiami uchwa³ dostarcza siê najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji Burmistrzowi, a wyci¹gi z protoko³u tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.
Protokó³ z sesji, z wy³¹czeniem fragmentów dotycz¹cych tajnej czêci obrad, jest udostêpniany do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Miasta oraz na ka¿dej
nastêpnej sesji.
Do chwili podjêcia uchwa³y w trybie § 22 ust. 5 radni
mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy po odczytaniu danego fragmentu protoko³u
i ewentualnym przes³uchaniu tamy magnetofonowej
lub magnetowidowej z nagraniem przebiegu sesji.
Je¿eli wniosek wskazany w ust. 8 nie bêdzie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê o rozstrzygniêcie do Rady Miejskiej.
§ 32

Obs³ugê sesji Rady Miejskiej (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje
wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzêdu Miasta.
V. Uchwa³y Rady Miejskiej
§ 33
Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Miejska rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym.
§ 34
Z inicjatyw¹ podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y (inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹) mog¹ wystêpowaæ:
1) burmistrz,
2) komisje Rady Miejskiej,
3) co najmniej 4 radnych,
4) kluby radnych utworzone zgodnie z § 13.
§ 35
1. Projekt uchwa³y w formie pisemnej sk³ada siê na rêce
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
2. Do projektu do³¹cza siê na osobnej karcie podpisane
przez wnioskodawcê uzasadnienie zawieraj¹ce celowoæ podjêcia uchwa³y.
3. Przewodnicz¹cy Rady przed sesj¹ lub Rada Miejska w
czasie sesji mo¿e przes³aæ projekt uchwa³y odpowiednim komisjom do zaopiniowania.
4. Do ka¿dego projektu uchwa³y swoj¹ opiniê ma prawo
przedstawiæ Burmistrz.
5. Przy opracowaniu projektu uchwa³y niezbêdn¹ pomoc
udzielaj¹ kierownicy referatów i radca prawny.
6. Je¿eli ustawa nak³ada obowi¹zek konsultacji projektu

uchwa³y ze zwi¹zkami zawodowymi lub innymi organizacjami, Burmistrz przesy³a go do tych jednostek z
odpowiednim wyprzedzeniem do zaopiniowania.
§ 36
1. Przewodnicz¹cy obrad przedstawia na sesji Rady Miejskiej projekt uchwa³y, a jego uzasadnienie przedstawia wnioskodawca.
2. Przewodnicz¹cy Komisji lub wyznaczeni przez nich
sprawozdawcy przedstawiaj¹ dotycz¹ce uchwa³y opinie komisji wraz z wnioskami mniejszociowymi.
3. Przewodnicz¹cy obrad og³asza dyskusjê nad przedstawionym projektem.
4. Po zakoñczeniu dyskusji przewodnicz¹cy obrad poddaje projekt uchwa³y pod g³osowanie.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad, a w przypadku gdy obradom przewodniczy radny, który nie jest
Przewodnicz¹cym lub Wiceprzewodnicz¹cym Rady
Miejskiej, uchwa³y oprócz przewodnicz¹cego obrad
powinny byæ podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej lub jego zastêpcê.
§ 37
1. Uchwa³a winna w sposób mo¿liwie wyczerpuj¹cy normowaæ dan¹ dziedzinê spraw nie pozostawiaj¹c poza
zakresem swego unormowania jej istotnych fragmentów.
2. W przypadku uchwa³y o charakterze wykonawczym
powinna ona w swej treci ujmowaæ jedynie przepisy
reguluj¹ce sprawy przekazane w upowa¿nieniu zawartym w ustawie. Nie mo¿na w jej treci zamieszczaæ przepisów, które przekazywa³yby zawarte w ustawie upowa¿nienie do wydania uchwa³y innemu organowi.
3. Uchwa³y nie mog¹ byæ sprzeczne z prawem lub zawieraæ postanowieñ wykraczaj¹cych poza granice upowa¿nienia ustawowego, a tak¿e wkraczaæ w sferê spraw
zastrze¿onych do kompetencji innych organów.
§ 38
Uchwa³a powinna sk³adaæ siê z:
1) tytu³u,
2) podstawy prawnej,
3) treci,
4) przepisów okrelaj¹cych datê wejcia w ¿ycie.
§ 39
1. Tytu³ uchwa³y sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêci:
1) oznaczenie aktu i jego numer uwzglêdniaj¹cy numer
sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y
(cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y (np.
Uchwa³a Nr VII/64/95),
2) oznaczenie organu wydaj¹cego akt (np. Rady Miejskiej w Redzie),
3) data aktu poprzedzona zwrotem z dnia i zawieraj¹ca wskazanie dnia, nazwê miesi¹ca okrelon¹ s³ownie oraz roku cyframi arabskimi i znakiem r jako
skrótu wyrazu rok (np. z dnia 15 lutego 1995 r.),
4) mo¿liwie najzwiêlejsze okrelenie przedmiotu
(przedmiot rozpoczyna siê zwykle od s³ów w sprawie.., w przypadku zmiany uchwa³y przedmiot rozpoczyna siê od zwrotu o zmianie uchwa³y.. lub
zmieniaj¹ca uchwa³ê.. opuszczaj¹c dalej datê
uchwa³y nowelizowanej oraz nazwê organu, który
go wyda³).
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2. Poszczególne czêci tytu³u nale¿y podawaæ w oddzielnych wierszach w kolejnoci okrelonej w ust. 1.
3. W projekcie uchwa³y zamieszcza siê wyrazy Nr i
z dnia z pozostawieniem miejsca ma wpisanie numeru i daty.
§ 40
1. Podstawê prawn¹ uchwa³y nale¿y zamieszczaæ bezporednio po tytule.
2. W podstawie prawnej nale¿y wy³¹cznie powo³aæ siê
na przepis (przepisy) ustawy zawieraj¹cej upowa¿nienie do wydania uchwa³y przez podanie konkretnego
artyku³u, paragrafu, ustêpu, punktu, litery, pe³nej nazwy i daty ustawy, jej przedmiotu, a w nawiasie miejsce, numer i pozycjê publikacji ustawy i jej zmian.
3. W podstawie prawnej nie nale¿y powo³ywaæ siê na
przepisy ustawy okrelaj¹ce zakres dzia³ania organu
wydaj¹cego uchwa³ê, chyba, ¿e w przepisie upowa¿niaj¹cym wskazano organ, którego w³aciwoæ do
wydania aktu przes z³a do zakresu dzia³ania organu
wydaj¹cego uchwa³ê.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 podstawê
prawn¹ formu³uje siê w sposób nastêpuj¹cy: Na podstawie art. ... ustawy ... (powo³anie siê na przepis upowa¿niaj¹cy) oraz w zwi¹zku z art. .. ustawy.. (powo³anie siê na przepis zmieniaj¹cy w³aciwoæ organu upowa¿nionego do wydania aktu) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje.
§ 41
W treci uchwa³y wydziela siê przepisy
1) ogólne,
2) szczegó³owe,
3) przejciowe i koñcowe.
§ 42
Przepisy ogólne uchwa³y okrelaj¹ zakres przedmiotowy i podmiotowy stosunków regulowanych uchwa³¹ oraz
wy³¹czenia z tego unormowania, a tak¿e przepisy wspólne dla dalszych postanowieñ uchwa³y, a w szczególnoci
objanienia do u¿ytych w uchwale okreleñ lub skrótów.
§ 43
1. Przepisy szczegó³owe uchwa³y zawieraj¹ merytoryczne postanowienia uchwa³y.
2. Przepisy szczegó³owe zamieszcza siê w uchwale w
nastêpuj¹cej kolejnoci:
1) przepisy prawa materialnego,
2) przepisy o organach i trybie postêpowania,
3) wyj¹tkowo równie¿ przepisy karne.
3. Przepisy karne zamieszcza siê jedynie wtedy, gdy przekroczenie norm uchwa³y nie kwalifikuj¹ siê jako naruszenie przepisów kodeksu karnego, ustawy karno-skarbowej lub kodeksu wykroczeñ, a czyn wymagaj¹cy
zagro¿enia kar¹ jest zwi¹zany w szczególny sposób z
treci¹ redagowanej uchwa³y.
§ 44
W przepisach przejciowych uchwa³y normuje siê
wp³yw nowego prawa na stosunki powsta³e pod dzia³aniem prawa dotychczasowego, i w szczególnoci do
spraw wszczêtych, a nie zakoñczonych przed jego wejciem w ¿ycic, do organów i instytucji powo³anych dotychczasowym prawem oraz uprawnieniach nabytych
pod rz¹dem tego prawa.
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§ 45

1. Przepisy koñcowe uchwa³y zamieszcza siê w uchwale
w nastêpuj¹cej kolejnoci:
1) przepisy uchylaj¹ce, które w sposób wyczerpuj¹cy
powinny wymieniaæ przepisy, które uchwa³a uchyla,
2) przepisy o wejciu w ¿ycie uchwa³y i w miarê potrzebny sposób jej og³oszenia,
3) w miarê potrzeby przepisy o wyganiêciu mocy
uchwa³y.
2. Uchwale nie nale¿y nadawaæ mocy wstecznej.
§ 46
1. W razie potrzeby do uchwa³y do³¹cza siê za³¹czniki, w
których zamieszcza siê w szczególnoci wzory formularzy i odznaczeñ, schematy oraz obszerne tabele, tak¿e teksty o charakterze specjalistycznym.
2. Odes³ania do za³¹czników zamieszcza siê w przepisach
szczegó³owych uchwa³y.
§ 47
1. Treæ uchwa³y dzieli siê na paragrafy.
2. Paragrafy mo¿na w razie potrzeby dzieliæ na ustêpy, a
ustêpy na punkty i litery.
3. Przy powo³aniu w treci uchwa³y odpowiedniego przepisu nale¿y stosowaæ skróty:
1) dla paragrafu  § ,
2) dla ustêpu  ust. ,
3) dla punktu  pkt,
4) dla litery  lit..
4. Przepisy paragrafu podzielonego na ustêpy, punkty i litery powo³uje siê w nastêpuj¹cej kolejnoci: § ... ust. ...
pkt ... lit. ....
§ 48
1. Uchwa³ê zmienia siê odrêbn¹ uchwal¹ nowelizuj¹c¹ lub
przepisem, innej uchwa³y.
2. Jedn¹ uchwal¹ nowelizuj¹c¹ mo¿na obj¹æ tylko jedn¹
uchwa³ê.
3. Nowelizuje siê zawsze uchwa³ê pierwotn¹ przy
uwzglêdnieniu póniejszych zmian, a jeli by³ wydany
t.j., pierwotny tekst, albo t.j. ze zmianami, a nie tekst
którejkolwiek uchwa³y poprzednio nowelizuj¹cej.
§ 49
1. Je¿eli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy
uchwa³a by³a poprzednio wielokrotnie nowelizowana,
to w uchwale nowelizuj¹cej mo¿na zamieciæ upowa¿nienie do og³oszenia tekstu jednolitego.
2. Og³oszenie tekstu jednolitego nastêpuje w drodze obwieszczenia Burmistrza, a t.j. jest za³¹cznikiem do tego
obwieszczenia.
3. Tytu³ obwieszczenia otrzymuje brzmienie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy z dnia.. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y... W drugim wierszy: Na podstawie § .. uchwa³y.. og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia t.j. uchwa³y z dnia..
z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych uchwal¹ z
dnia.. i zmian wynikaj¹cych ze zmiany przepisów wydanych przed dniem og³oszenia tekstu jednolitego.
4. T.j. redaguje siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) zachowuje siê numeracjê pierwotnego tekstu uchwa³y, bez wprowadzenia w tej numeracji zmian wynikaj¹cych z dokonanej nowelizacji,
2) w miejsce przepisów uchylonych wpisuje siê skrelo-
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ny podaj¹c w odnoniku tytu³ uchwa³y uchylaj¹cej w
ca³oci oraz wskazuj¹c przepis uchylaj¹cy i datê jego
wejcia w ¿ycie,
3) przy przepisach zmienianych albo przepisach nowych
podaje siê w odnoniku tytu³ uchwa³y nowelizuj¹cej w
ca³oci oraz wskazuje przepis nowelizuj¹cy i datê jego
wejcia w ¿ycie.
§ 50
1. B³êdy w tekcie uchwa³y prostuje siê w drodze obwieszczenia Burmistrza.
2. Sprostowanie b³êdu mo¿e dotyczyæ jedynie uchwa³y
ju¿ og³oszonej, gdy b³¹d polega na rozbie¿noci miedzy tekstem og³oszonym i tekstem orygina³u.
3. Obwieszczenie o sprostowaniu b³êdów zawiera:
1) tytu³ sformu³owany nastêpuj¹co: Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Redy z dnia.. o sprostowaniu b³êdu (b³êdów) w uchwale..,
2) przytoczenie podstawy prawnej,
3) wskazanie uchwa³y, w której prostuje siê b³¹d (b³êdy),
4) wskazanie przepisu, który podlega sprostowaniu,
5) przytoczenie b³êdu lub b³êdów drukarskich, które s¹
przedmiotem sprostowania,
6) fragment tekstu uchwa³y w brzmieniu uwzglêdniaj¹cym sprostowanie b³êdu (b³êdów).
§ 51
Orygina³y uchwa³ Rady Miejskiej Burmistrz ewidencjonuje w rejestrze uchwa³ i przechowuje razem z protoko³ami sesji.
§ 52
Uchwa³y Rady Miejskiej w ci¹gu 7 dni od daty podjêcia Burmistrz przekazuje Wojewodzie Pomorskiemu.
VI. Komisje Rady Miejskiej
§ 53
Komisje Rady Miejskiej s¹ powo³ywane do rozpatrywania i przygotowania spraw stanowi¹cych przedmiot
obrad Rady Miejskiej, do wyra¿ania opinii w sprawach
przekazywanych pod ich obrady przez Radê Miejsk¹, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, inne komisje Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§ 54

2. Przewodnicz¹cy komisji kieruje pracami komisji, a w
szczególnoci:
1) opracowuje projekty planów komisji,
2) ustala terminy i porz¹dek dzienny posiedzeñ,
3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeñ,
4) zapewnia cz³onkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie nale¿ycie przygotowanych materia³ów,
5) zabezpiecza sporz¹dzanie protoko³ów z posiedzeñ
i sprawozdañ z pracy komisji,
6) wyznacza sprawozdawców na posiedzenia komisji
i sesje Rady Miejskiej.
§ 57
1. Komisja jest w³adna do zajmowania stanowiska w sprawach, które nale¿¹ od jej kompetencji.
2. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
4. Gdy opinia komisji nie jest jednomylna, minimum 30%
sk³adu komisji ma prawo przedstawiæ opiniê mniejszociow¹.
§ 58
1. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb w
terminach okrelonych przez sam¹ komisjê, jej przewodnicz¹cego lub Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
Ponadto posiedzenia komisji s¹ zwo³ywane na wniosek co najmniej 1/3 jej cz³onków.
2. O terminie i porz¹dku dziennym posiedzenia komisji
zawiadamia siê cz³onków komisji i Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej.
§ 59
W posiedzeniach komisji, mog¹ braæ udzia³ radni nie
bêd¹cy cz³onkami tej komisji.
Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski
bez prawa do g³osowania.
§ 60
Na zaproszenie przewodnicz¹cego komisji w posiedzeniach komisji uczestnicz¹ wskazani przez Burmistrza odpowiedni pracownicy Urzêdu Miasta.
§ 61

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej nie póniej ni¿ w okresie dwóch tygodni od dnia powo³ania sk³adu komisji.
2. Przewodnicz¹cego danej komisji wybiera Rada Miejska na wniosek tej komisji sporód radnych.
3. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.

1. Komisje Rady Miejskiej mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia, na posiedzeniach tych razem przewodnicz¹
przewodnicz¹cy ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu komisji.
2. Komisje Rady Miejskiej mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami Rad innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a tak¿e z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi, dzia³aj¹cymi na terenie miasta Redy.

§ 55

§ 62

Komisje Rady Miejskiej dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz
przez swych cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.

1. Prace komisji nadzorowane s¹ przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
2. Przewodnicz¹cy komisji informuje Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej o przebiegu prac komisji.
3. Przewodnicz¹cy komisji co najmniej raz do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady Miejskiej sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
4. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w ka¿dym czasie mo¿e

§ 56
1. Obradami i pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy
komisji, a w razie jego nieobecnoci cz³onek komisji
przez niego wyznaczony lub wybrany przez komisjê.
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poleciæ z³o¿enie sprawozdania z dzia³alnoci komisji
Radzie Miejskiej.
5. Protoko³y z posiedzeñ komisji przechowywane s¹ w
Urzêdzie Miasta.
§ 63
1. Rada Miejska kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza oraz
jednostek organizacyjnych miasta; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miejskiej.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu miasta i wystêpuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê Miejsk¹ w zakresie kontroli. Uprawnienie
to nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji
Rady Miejskiej.
5. Zasady, tryb i przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej
okrela za³¹cznik Nr 2 do Statutu Miasta Zasady, tryb
i przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej i przedmiot
dzia³ania innych sta³ych komisji.
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obowi¹zków wynikaj¹cych ze lubowania, sprawê
mo¿e rozpatrzyæ Rada Miejska.
§ 68
1. Radny w zwi¹zku z wykonywaniem mandatu korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej. Rada Miejska mo¿e odmówiæ zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym,
je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹ zdarzenia zwi¹zane z
wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej, w celu umo¿liwienia mu brania udzia³u
w pracach organów miasta.
4. Na zasadach ustalonych oddzieln¹ uchwal¹ przez Radê
Miejsk¹, radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
§ 69

Radny reprezentuje wyborców i ponosi przed nimi
odpowiedzialnoæ za wyniki pracy organów, do których
zosta³ wybrany.

1. Radni Rady Miejskiej s¹ obowi¹zani do z³o¿enia Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej w terminie 30 dni od
daty objêcia mandatu radnego owiadczenia o swoim
stanie maj¹tkowym. Owiadczenie to powinno zawieraæ w szczególnoci informacje o posiadanych zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach, udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego, prowadzeniu
dzia³alnoci gospodarczej oraz stanowiskach zajmowanych w spó³kach prawa handlowego.
2. Wiadomoci zawarte w owiadczeniach o stanie maj¹tkowym stanowi¹ tajemnice s³u¿bow¹, chyba ¿e osoba, która z³o¿y³a owiadczenie, wyrazi³a pisemn¹ zgodê na ich ujawnienie.

§ 65

§ 70

Radni otrzymuj¹ legitymacjê podpisan¹ przez Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej potwierdzaj¹c¹ pe³nienie funkcji.

Wyganiêcie mandatu radnego w czasie kadencji mo¿e
nast¹piæ z przyczyn i w trybie okrelonym w ordynacji
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

VII. Radni
§ 64

§ 66
1. Radny ma prawo i obowi¹zek braæ aktywny udzia³ w
pracach organów miasta Redy, do których zosta³ wybrany.
2. Radny ma obowi¹zek udzia³u w spotkaniach organizowanych z inicjatywy w³asnej lub mieszkañców Redy,
przekazuj¹c wynikaj¹ce z tych spotkañ interpelacje,
wnioski i zapytania na posiedzeniach Rady Miejskiej i jej
komisji. Radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów
ca³ego miasta.
3. Radni, którzy s¹ przedstawicielami Rady Miejskiej w
zwi¹zkach miêdzygminnych i stowarzyszeniach, przedstawiaj¹ co najmniej raz w roku Radzie Miejskiej sprawozdanie z dzia³alnoci w tych organach. Sprawozdanie kilku przedstawicieli w jednym organie mo¿e z upowa¿nienia pozosta³ych, z³o¿yæ jeden radny.
§ 67
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach Rady
Miejskiej i posiedzeniach komisji podpisem na licie
obecnoci.
2. Nieobecnoæ na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu
komisji radny powinien usprawiedliwiæ Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej lub przewodnicz¹cemu odpowiedniej komisji.
3. W przypadku naruszenia przez radnego podstawowych

VIII. Tryb g³osowania Rady Miejskiej
§ 71
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. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e
wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami, a w przypadku wniosków równorzêdnych, zg³oszony jako pierwszy.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej i braku dalszych kandydatów zamyka ich listê.
Poszczególni kandydaci maj¹ prawo zadawaæ kandydatom pytania.
4. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy obrad oznajmia, ¿e Rada Miejska przystêpuje do g³osowania. Od
tej chwili mo¿na zabieraæ g³os tylko dla zg³oszenia
wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³oso-
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wania i to jedynie przed wezwaniem radnych do g³osowania.
§ 72
1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e inny tryb przewiduj¹
przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Uchwa³y Rady Miejskiej podejmowane s¹ w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru i odwo³ania Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
3. Na wniosek jednego radnego Rada Miejska mo¿e zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przeg³osowaæ przeprowadzenie g³osowania imiennego w ka¿dej sprawie, z wyj¹tkiem zastrze¿onych do g³osowania tajnego.
4. Uchwa³y Rady Miejskiej podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów jej ustawowego sk³adu w sprawie
1) przyjêcia statutu zwi¹zku miêdzygminnego,
2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
5. W przypadku wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej uchwa³y Rady Miejskiej
podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy jej ustawowego sk³adu.
6. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej nastêpuje na wniosek co najmniej 1/
4 ustawowego sk³adu Rady Miejskiej bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów.
7. Uchwa³y dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu gminy.
§ 73
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad przeliczaj¹c g³osy oddane za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê, sumuj¹c je, porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, podaj¹c wyniki g³osowania i nakazuj¹c odnotowanie ich w protokole.
3. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ wiceprzewodnicz¹cego.
4. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw w
g³osowaniu jawnym, decyduje g³os przewodnicz¹cego obrad.
§ 74
1. G³osowanie imienne i tajne przeprowadza Komisja
Skrutacyjna, powo³ana na sesji sporód radnych. Komisja Skrutacyjna sk³ada siê z przewodnicz¹cego i co
najmniej 2 cz³onków.
2. Przed g³osowaniem Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do g³osowania. Kart do g³osowania nie mo¿e
byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji.
§ 75
1. G³osowanie imienne odbywa siê przez u¿ycie kart do
g³osowania podpisanych imieniem i nazwiskiem. Lista
osób g³osuj¹cych za, przeciw i wstrzymuj¹cych
siê, z zaznaczeniem do którego punktu porz¹dku obrad siê odnosi, jest za³¹cznikiem do protoko³u sesji.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartkami, przy czym
za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano zgodnie z
ustalonymi zasadami i na w³aciwych kartkach. Przekrelenie kartki oznacza, ¿e zosta³ oddany g³os wa¿ny,
bez dokonania wyboru.

3. Wyniki g³osowania tajnego i imiennego og³asza przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyjnej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u
obrad sesji.
§ 76
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która otrzyma³a
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e wniosek lub kandydatura, przechodz¹ tylko wtedy,
gdy otrzymaj¹ ponad 50% g³osów wa¿nie oddanych.
§ 77
1. Je¿eli ¿aden z kandydatów przy wybieraniu osób nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, skrela siê z
listy kandydata, który uzyska³ najmniejsz¹ liczbê g³osów, a listê pozosta³ych poddaje siê ponownie pod
g³osowanie.
2. Je¿eli w kolejnym g³osowaniu, w którym liczba kandydatów by³a dwukrotnie wiêksza od liczby miejsc, ¿aden z kandydatów nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci
g³osów, przed powtórzeniem g³osowania dopuszcza
siê zg³aszanie nowych kandydatur.
IX. Wspólne sesje Rad Gmin
§ 78
1. Rada Miejska Redy mo¿e odbywaæ wspólne sesje z
innymi Radami Gmin w szczególnoci dla rozpatrzenia
i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad Gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy wszystkich
Rad Gmin.
§ 79
1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady Gminy.
2. W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego
wspólnej sesji.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady
Gmin bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji, chyba, ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
4. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pienie do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi, stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które bior¹
udzia³ we wspólnej sesji.
X. Organy wykonawcze miasta
§ 80
Organem wykonawczym miasta jest Burmistrz.
§ 81
1. Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady Miejskiej i zadania
miasta okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³ Rady Miejskiej,
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3) wykonywanie bud¿etu,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewn¹trz,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych Burmistrz podlega Radzie
Miejskiej.
4. Zadania Burmistrza wykonywane s¹ przy pomocy Urzêdu Miasta. Burmistrz jest kierownikiem Urzêdu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Miasta
okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miasta nadany przez Burmistrza w drodze Zarz¹dzenia.
XI. Gospodarka finansowa miasta
§ 82
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu miasta.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Burmistrz.
4. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu
przewy¿szaj¹ planowane dochody.
5. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia
komunalnego i objanieniami Burmistrz przedk³ada
Radzie Miejskiej najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
6. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê Miejsk¹, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego,
podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie Miejskiej.
7. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu do 31 marca roku
bud¿etowego, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala
bud¿et miasta w zakresie zadañ w³asnych oraz zleconych w terminie najpóniej do 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 6.
§ 83
1. Gospodarka finansowa jest jawna.
2. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹
i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów aktów prawa miejscowego.
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ miasta odpowiada Burmistrz.
4. Obs³ugê bankow¹ miasta prowadzi bank wskazany
przez Radê Miejsk¹, z tym ¿e wy³¹cza siê mo¿liwoæ
wskazania Narodowego Banku Polskiego.
§ 84
Burmistrz przedk³ada corocznie Radzie Miejskiej sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej miasta.
§ 85
1. Owiadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarz¹du mieniem komunalnym sk³ada jednoosobowo Burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inn¹
upowa¿nion¹ przez Burmistrza osob¹.
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2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik miasta (g³ówny ksiêgowy bud¿etu), który
odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym Radê
Miejsk¹ i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
XII. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady Miejskiej
i jej Komisji oraz Burmistrza Miasta
§ 86
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady Miejskiej, w tym
Komisji Rewizyjnej,
2) protoko³y z sesji Rady Miejskiej,
3) rejestr uchwa³ Rady Miejskiej,
4) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
5) rejestr wniosków sk³adanych na sesji Rady Miejskiej.
2. Dokumenty, wymienione w ust. 1, podlegaj¹ udostêpnianiu na wniosek z³o¿ony Burmistrzowi Miasta, po ich
formalnym przyjêciu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i Statutem Miasta Redy.
§ 87
1. Dokumenty Rady Miejskiej i Burmistrza o nieograniczonej jawnoci udostêpniania siê we w³aciwej komórce
organizacyjnej Urzêdu Miasta w Redzie, zgodnie z zakresem dzia³ania okrelonym w regulaminie organizacyjnym Urzêdu i w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Z dokumentów wymienionych w § 86 ust. 1 Obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi oraz je fotografowaæ lub kopiowaæ.
3. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 i 2 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta w Redzie
i w asycie pracownika tego Urzêdu.
§ 88
1. Dokumenty Rady Miejskiej zawieraj¹ fragmenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Burmistrzowi Miasta, za porednictwem
Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 s¹ udostêpniane
po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnianie ograniczaj¹ ustawy.
§ 89
Uprawnienia okrelone w § 86, 87, 88 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ i jej komisjê uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci, do informacji i dokumentów podlegaj¹cym ograniczeniom jawnoci lub wy³¹czenia na podstawie ustaw.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kodeksu postêpowania administracyjnego.
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XIII. Pracownicy samorz¹dowi
§ 90
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania w
Urzêdzie Miasta w Redzie s¹ pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach kierowników referatów Urzêdu Miasta.
2. Mianowania dokonuje siê w czwartym roku licz¹c od
dnia podjêcia pracy w Urzêdzie Miasta w Redzie.
3. Pracownicy samorz¹dowi mianowani, podlegaj¹ ocenom kwalifikacyjnym dokonywanym raz na dwa lata.
4. Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
1) przygotowanie zawodowe do zajmowanego stanowiska,
2) znajomoæ przepisów prawa wymaganego na danym stanowisku,
3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
pod k¹tem iloci uzasadnionych skarg i wydanych
wadliwych decyzji,
4) jakoæ, rzetelnoæ i terminowoæ wykonania powierzonych zadañ,
5) umiejêtnoæ wspó³pracy z pracownikami innych
komórek organizacyjnych Urzêdu w ramach koordynacji zadañ,
6) zdyscyplinowanie i obowi¹zkowoæ,
7) inicjatywa i samodzielnoæ w ramach powierzonych
obowi¹zków,
8) umiejêtnoæ bezkonfliktowego dzia³ania w kontaktach z interesami, prze³o¿onymi, podw³adnymi
i wspó³pracownikami,
9) umiejêtnoæ organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
10) ochrona informacji niejawnych.
5. W wyniku przegl¹du kadrowego pracownik mo¿e uzyskaæ jedn¹ z wymienionych ocen kwalifikacyjnych:
szczególnie dobr¹, dobr¹, zadawalaj¹c¹ lub
ujemn¹ (negatywn¹) bêd¹ca redni¹ ocen z poszczególnych kryteriów, o którym mowa w ust. 4.
6. Pracownik, który uzyska³ ujemn¹ ocenê kwalifikacyjn¹
podlega ponownej ocenie nie wczeniej ni¿ po up³ywie trzech miesiêcy.
7. Burmistrz mo¿e rozwi¹zaæ w drodze wypowiedzenia
stosunek pracy z pracownikiem, który ponownie uzyska³ ujemn¹ ocenê kwalifikacyjn¹.
XIV. Postanowienia koñcowe
§ 91
Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Redy okrela za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
§ 92
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Miasta Redy
stosuje siê przepisy ustaw szczegó³owych.

Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Miasta Redy
Zasady, tryb i przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej
i przedmiot dzia³ania innych sta³ych komisji
§1
Komisja Rewizyjna.
1. Komisjê Rewizyjn¹ powo³uje Rada Miejska na podstawie upowa¿nienia ustawowego w celu kontrolowania dzia³alnoci Burmistrza i gminnych jednostek
organizacyjnych.
2. Sk³ad osobowy Komisji Rewizyjnej okrela Rada Miejska stosuj¹c odpowiednie postanowienia ustawy o
samorz¹dzie gminnym i statutu Miasta Redy.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ uczestniczyæ wy³¹cznie osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego. Przewodnicz¹cy zaprasza do udzia³u w posiedzeniu osoby, których dotycz¹ sprawy rozpatrywane przez Komisjê.
4. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ obowi¹zek zachowania tajemnicy s³u¿bowej.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli:
a) na podstawie planu pracy Komisji zatwierdzonego
przez Radê Miejsk¹,
b) na zlecenie Rady Miejskiej zawarte w odrêbnej
uchwale.
6. Jednostki Organizacyjne powo³ane uchwa³ami Rady
Miejskiej, mog¹ byæ kontrolowane na podstawie ust. 5
lit. b.
7. Komisja Rewizyjna analizuje wykonanie uchwa³ Rady
Miejskiej przez Burmistrza, zgodnoæ pracy Burmistrza
i Urzêdu Miasta z normami prawa, Statutem Miasta
i Regulaminem Urzêdu Miasta.
8. Protokó³ z kontroli, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej niezw³ocznie przekazuje Przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej.
9. Wyniki kontroli dotycz¹cych dzia³alnoci Burmistrza,
Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie Miejskiej w materia³ach na sesji absolutoryjnej.
10. Oprócz kontroli, o której mowa w ust. 5 niniejszego
regulaminu do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
a) wspó³praca z innymi podmiotami w zakresie bêd¹cym przedmiotem pracy Komisji,
b) sprawdzanie wykonania zaleceñ pokontrolnych.
11. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli w sk³adzie stanowi¹cym wiêkszoæ sta³ego sk³adu osobowego Komisji.
12. Komisja przed podjêciem kontroli powiadamia o tym
fakcie Burmistrza, który informuje kierownika komórki organizacyjnej o rozpoczynaj¹cej siê kontroli.
13. W przypadku odmowy udzielenia informacji i dostêpu do dokumentacji przez kierownika lub osobê odpowiedzialn¹ jednostki kontrolowanej  wykonuj¹cy
kontrolê sporz¹dzaj¹ protokó³ na tê okolicznoæ.
14. Protokó³, o którym mowa w ust. 13 oraz wnioski Komisja Rewizyjna przekazuje Przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej.
15. Wyniki kontroli Komisja akceptuje w trybie uchwa³y,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sk³adu Komisji.
16. Protokó³ kontroli podpisuj¹ cz³onkowie Komisji, wszyscy pozostali uczestnicy oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
17. Kopie protokó³ów pokontrolnych i uchwa³y Komisji
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18.
19.
20.
21.
22.

Rewizyjnej dostarcza siê kierownikowi jednostki kontrolowanej za potwierdzeniem.
Ka¿dy cz³onek Komisji Rewizyjnej ma prawo umieciæ w sprawozdaniu Komisji lub protokóle kontroli
swoje odrêbne zdanie.
Dokumentacja Komisji Rewizyjnej jest przechowywana w Biurze Rady Miejskiej zgodnie ze stosownymi
przepisami.
Komisja mo¿e zaanga¿owaæ do prac kontrolnych bieg³ych w danej dziedzinie po zaakceptowaniu przez
Radê Miejsk¹.
Obs³ugê finansowo  organizacyjn¹ tych osób zapewnia Burmistrz.
W sprawach nie unormowanych zasadami, trybem
i przedmiotem dzia³ania Komisji Rewizyjnej i przedmiotem dzia³ania innych sta³ych komisji stosuje siê
odpowiednie postanowienia Statutu Miasta Redy.
§2

Komisja Prawna i Bezpieczeñstwa Publicznego.
Przedmiotem dzia³ania Komisji Prawnej i Bezpieczeñstwa Publicznego jest:
1) opiniowanie projektów i zmian statutów, regulaminów oraz aktów prawa miejscowego,
2) wnioskowanie zmian statutów, regulaminów oraz
innych aktów prawa miejscowego,
3) opiniowanie porozumieñ ze zwi¹zkami, stowarzyszeniami, organami samorz¹du terytorialnego z kraju
i zagranicy,
4) dokonywanie analizy realizacji wniosków radnych
i przedstawiania raz w roku sprawozdañ Radzie Miejskiej,
5) kontrolowanie realizacji skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkañców miasta i organizacje spo³eczne w sprawach dotycz¹cych dzia³alnoci Rady
Miejskiej i Burmistrza mieszcz¹cych siê w przedmiocie dzia³ania Komisji,
6) opiniowanie projektów uchwa³ z zakresu komunikacji i bezpieczeñstwa publicznego,
7) wyra¿anie opinii w sprawach organizacji ruchu drogowego, poprawy bezpieczeñstwa,
8) wyra¿anie opinii na temat bezpieczeñstwa mieszkañców i zjawisk patologicznych,
9) wnioskowanie kierunków poprawy bezpieczeñstwa
mieszkañców,
10) utrzymywanie cis³ej wspó³pracy z organizacjami samorz¹dowymi i pañstwowymi do walki z przestêpczoci¹ i patologi¹ spo³eczn¹,
11) wyra¿anie opinii o stanie ochrony przeciwpo¿arowej
i przeciwpowodziowej w miecie,
12) opiniowanie dochodów i wydatków bud¿etowych w
przedmiocie dzia³ania Komisji,
13) zajmowanie siê innymi sprawami zleconymi przez
Radê Miejsk¹.
§3
Komisja Finansów i Polityki Gospodarczej.
Przedmiotem dzia³ania Komisji Finansów i Polityki Gospodarczej jest:
1) opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych gospodarki finansowej miasta w zakresie:
a) projektu bud¿etu,
b) wszelkich zmian w bud¿ecie poza zmianami wynikaj¹cymi z upowa¿nienia Rady Miejskiej,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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c) tworzenia rodków pozabud¿etowych,
d) wykonania bud¿etu,
e) podatków i op³at,
opiniowanie w sprawach rodków finansowych na
inwestycje i remonty miejskie,
opiniowanie dzia³alnoci spó³ek z udzia³em gminy,
bie¿¹ca ocena realizacji inwestycji na terenie miasta,
analizowanie, ocenianie i wypracowywanie instrumentów pobudzania rynku pracy w miecie,
opiniowanie wniosków z zakresu finansów miasta,
sk³adanie do Rady Miejskiej wniosków i opinii z bie¿¹cej realizacji bud¿etu miasta,
opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych gospodarki przestrzennej i ochrony rodowiska,
opiniowanie spraw dotycz¹cych dzier¿awy lub najmu nieruchomoci na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata,
ocena stanu ochrony rodowiska w miecie oraz propagowania dzia³añ proekologicznych,
wyra¿anie opinii na temat funkcjonowania cmentarza komunalnego i targowisk,
opiniowanie projektu bud¿etu miasta w przedmiocie
dzia³ania Komisji,
zajmowanie siê tak¿e innymi sprawami zleconymi
przez Radê Miejsk¹.
§4

Komisja Owiaty i Polityki Spo³ecznej.
Przedmiotem dzia³ania Komisji Owiaty i Polityki Spo³ecznej jest:
1) opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych owiaty, kultury, sportu, turystyki i promocji miasta,
2) opiniowanie dzia³alnoci gminnych jednostek kulturalnych i sportowych,
3) opiniowanie spraw dotycz¹cych funkcjonowania
przedszkoli i szkó³, dla których gmina jest organem
prowadz¹cym,
4) opiniowanie harmonogramu prac remontowych w
jednostkach podleg³ych w gminie,
5) opiniowanie stanu utrzymania bazy kulturalnej,
sportowej i owiatowej oraz turystycznej,
6) ocena jednostek organizacyjnych, stowarzyszeñ
i innych organizacji kulturalnych, sportowych i turystycznych zakresie wykorzystania przyznanych
dotacji celowych,
7) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej dotycz¹cych funkcjonowania lub zmian organizacyjnych w szeroko pojêtej ochronie zdrowia mieszkañców,
8) opiniowanie projektów uchwa³ w sprawie pomocy spo³ecznej,
9) wspó³praca z Miejskim Orodkiem Pomocy Spo³ecznej,
10) wspó³praca z Komisj¹ ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
11) analizowanie i ocena dzia³ania w zakresie udzielania pomocy spo³ecznej dla mieszkañców,
12) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej,
13) wypracowanie zasad polityki rodzinnej i opieki spo³ecznej w miecie,
14) wyra¿anie opinii o sytuacji na rynku pracy w miecie,
15) opiniowanie projektów uchwa³ z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
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16) ocenianie potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy,
17) inicjowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
18) opiniowanie dochodów i wydatków bud¿etowych w
przedmiocie dzia³ania Komisji,
19) zajmowanie siê tak¿e innymi sprawami zleconymi
przez Radê Miejsk¹.
§5
W sprawach nie unormowanych Zasadami, trybem
i przedmiotem dzia³ania Komisji Rewizyjnej i przedmiotem dzia³ania innych sta³ych komisji stosuje siê odpowiednio postanowienia Statutu Miasta Redy.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Miasta Redy
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA REDY
1. Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie,
ul.£¹kowa 59.
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie, ul. Derdowskiego 3.
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Redzie, ul. Gniewowska 4.
4. Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Redzie, ul.£¹kowa 27.
5. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Redzie, ul.
Gniewowska 12.
6. Szko³a Podstawowa Nr 5 w Redzie, ul. Rekowska 36.
7. Szko³a Podstawowa Nr 6 w Redzie, ul. Gniewowska 33.
8. Szko³a Podstawowa Nr 4 im. p³k. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie, ul. £¹kowa 36/38.
9. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Redzie, ul. Aleksandra Zawadzkiego 12.
10. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Stefana ¯eromskiego w
Redzie, ul. Brzozowa 30.
11. Gimnazjum Nr 1 w Redzie, ul. £¹kowa 36/38.
12. Gimnazjum Nr 2 w Redzie, ul. Brzozowa 30.

2. Wnioski o nadanie tytu³u sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
3. Zaopiniowane przez wszystkie Komisje wnioski Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej przedstawia Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska w sprawach nadania tytu³u obraduje przy
drzwiach zamkniêtych.
§4
Tytu³ mo¿e byæ nadany tej samej osobie tylko jeden
raz.
§5
1. Osobie, której przyznano tytu³ wrêcza siê dyplom.
2. Do wrêczenia dyplomu upowa¿niony jest Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
3. Wrêczenie dyplomu odbywa siê w okolicznociach
zapewniaj¹cych uroczysty charakter aktu wrêczenia.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta Redy
REGULAMIN
przyznawania medalu Zas³u¿ony dla miasta Redy
§1
Medal Zas³u¿ony dla Miasta Redy zwany dalej medalem jest wyrazem szczególnego wyró¿nienia i uznania za wk³ad pracy w dzie³o rozwoju miasta Redy.
§2
Medal ma kszta³t ko³a o rednicy 65 mm. Na rewersie
znajduje siê herb miasta Redy. Na awersie znajduje siê
napis Zas³u¿ony dla miasta Redy. (wzór okrela za³¹cznik Nr 6 do Statutu Miasta Redy).
§3

REGULAMIN
nadania tytu³u Honorowy Obywatel Miasta Redy

1. Medal mo¿e byæ nadawany osobom fizycznym które:
1) w sposób szczególny przyczyni³y siê do rozwoju
miasta,
2) swymi osi¹gniêciami przysporzy³y chwa³y miastu
Reda.
2. Medal mo¿e byæ nadany tak¿e osobom prawnym, organizacjom spo³ecznym, przedsiêbiorstwom, zak³adom
pracy lub instytucjom.

§1

§4

Tytu³ Honorowy Obywatel Miasta Redy zwany dalej
tytu³em jest wyrazem uznania i wyró¿nienia dla osób
fizycznych, które w sposób szczególny przyczyni³y siê do
rozwoju miasta lub rozs³awi³y jego imiê.

Osoba wyró¿niona medalem ma prawo u¿ywania tytu³u Zas³u¿ony dla Miasta Redy.

Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta Redy

§2
1)
2)
3)
4)

Z wnioskiem o nadanie tytu³u wystêpowaæ mog¹:
komisje sta³e Rady Miejskiej,
4 radnych,
burmistrz,
kluby radnych.
§3

1. Wniosek o nadanie tytu³u winien zawieraæ:
1) dane personalne kandydata,
2) charakterystykê kandydata,
3) okrelenie zas³ug uzasadniaj¹cych przyznanie tytu³u.

§5
Z wnioskiem o nadanie medalu wyst¹piæ mog¹:
1) komisje sta³e Rady Miejskiej,
2) burmistrz,
3) 4 radnych,
4) kluby radnych.
§6
1. Wniosek o nadanie medalu powinien zawieraæ:
1) dane personalne kandydata,
2) charakterystyka kandydata,
3) okrelenie zas³ug uzasadniaj¹cych nadanie medalu.
2. Wnioski o nadanie medalu sk³ada siê rêce Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Redzie.
3. Wnioski opiniuj¹ wszystkie sta³e Komisje Rady Miejskiej.
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4. Zaopiniowane przez wszystkie Komisje wnioski Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej przedstawia Radzie Miejskiej.
§7
Medal mo¿e byæ nadany tej samej osobie tylko jeden
raz.
§8
Do wrêczania medalu upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
§9
Osoba odznaczona otrzymuje emblemat medalu oraz
wk³adkê stwierdzaj¹c¹ przyznanie medalu.
§ 10
Wrêczenie medalu odbywa siê w okolicznociach zapewniaj¹cych uroczysty charakter aktu wrêczenia.
§ 11
W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzie¿y medalu lub wk³adki stwierdzaj¹cej przyznanie medalu wydaje siê duplikat wk³adki stwierdzaj¹cej nadanie medalu
lub (odp³atnie) emblemat.
§ 12
Koszty zwi¹zane z ustanowieniem medalu pokrywa siê
z bud¿etu miasta.

183
UCHWA£A Nr III/29/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Westerplatte  Twierdza Wis³oujcie w Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
w Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od pó³nocy  brzegiem morskim Zatoki Gdañskiej,
2) od wschodu  ulic¹ Majora Sucharskiego,
3) od po³udniowego zachodu  ulic¹ Ku Ujciu,
4) od po³udnia i zachodu  brzegiem Martwej Wis³y
i Kana³u Portowego.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 22 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
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022) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb),
azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów
osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
51  funkcje wydzielone chronione
wyszczególnione z nazwy wymagaj¹ce ochrony przed
uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które
s¹ budowane przez gminê w ramach zadañ w³asnych
lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria itd.)
oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty
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funkcyjne wg uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury itd.),
52  funkcje wydzielone niechronione
jak wy¿ej tylko nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura
techniczna strefowa oraz liniowa wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei, plus dominanty
funkcyjne z zakresu strefy 33
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)
70  rezerwy publiczne
tereny zarezerwowane pod funkcje publiczne o nieznanym przeznaczeniu, zieleñ tymczasowa
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo-jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH
82  drogi i ulice zbiorcze
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu  RUCH 
85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne
itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33.
91  torowiska

Lp.

Rodzaj funkcji

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

Targowiska, hale targowe

9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa
odniesienia

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej do
2
2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
2
powy¿ej 2000 m

1. Wyjanienia pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) funkcje istniej¹ce nie mieszcz¹ce siê w zakresie funkcji dopuszczalnych w strefie  zapis w tej rubryce
sankcjonuje istniej¹ce u¿ytkowanie jako zgodne z
planem, umo¿liwia dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu i wszelkie dzia³ania inwestycyjne w
zakresie tej funkcji oraz przekszta³cenia na funkcje z
zakresu strefy,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym
punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) ochrona obiektów o wartociach kulturowych:
 ochrona pe³na  ochrona bry³y budynku, wystroju, detalu i materia³ów elewacyjnych, pokrycia
dachu, otworów okiennych i drzwiowych,
4) szpaler zieleni wysokiej  rz¹d sk³adaj¹cy siê z pojedynczych drzew zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
5) uzupe³nienie istniej¹cego drzewostanu  nasadzenie drzew w miejscach wycinki lub w celu zachowania kompozycji, uk³adu drogowego lub szpalerowego gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia zgodnie z przepisami szczegó³owymi.

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

Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania
4
minimum 2
minimum 1
minimum 6
1,2
minimum 1,3

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

minimum 25

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej
2
1000 m
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpcyjnych
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej

minimum 30
minimum 25
minimum 24
minimum 30
minimum 30
minimum 12
minimum 8
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14.

Kina, teatry

15.

Hale widowiskowe i widowiskowo sportowe, stadiony

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

18.

Szko³y rednie

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

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

20.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

minimum 3

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

minimum 6

22.

Rzemios³o us³ugowe

23.

Baseny p³ywackie, si³ownia, inne ma³e
obiekty sportu i rekreacji

24.

K¹pieliska

25.

Korty tenisowe (bez miejsc dla
widzów)

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

100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2 terenu
zagospodarowanego

minimum 10

1 kort

minimum 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ustêpie 1 powy¿sze
wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 14,53 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
51 FUNKCJE WYDZIELONE CHRONIONE  STREFA
UMOCNIEÑ BRZEGOWYCH
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê od ul. nr 017-82
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  do Zatoki Gdañskiej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie,

minimum 3

minimum 2

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie bezporednim dzia³aniem wód morskich
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod Nr A 1219 decyzj¹ Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku z dnia 17.05.2001 r. pn. Pole bitewne na pó³wyspie Westerplatte w Gdañsku wraz
ze zmian¹ z dnia 08.08.2001 r.,
b) strefa stanowi pas techniczny przeznaczony do
utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeñstwa i ochrony rodowiska.
Funkcjê administracyjn¹ pe³ni Urz¹d Morski
W Gdyni.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ukszta³towanie ci¹gu widokowego z
dominant¹ kompozycyjn¹, jak na rysunku planu,
b) zaleca siê estetyzacjê umocnieñ brzegowych.
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 002 2. POWIERZCHNIA 16,23 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ 52
FUNKCJE WYDZIELONE NIECHRONIONE  JEDNOSTKA SYSTEMU MILITARNEGO
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi, koleje  ul. nr 017-82, istniej¹c¹ bocznic¹ kolejow¹ nr 021-91 przez teren nr 003-62
2) woda  z sieci zak³adowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do sieci zak³adowej i zbiorników bezodp³ywowych
7) wody opadowe  do Kana³u Portowego i Zatoki
Gdañskiej po oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
pe³na ochrona obiektów o wartociach kulturowych,
oznaczonych na rysunku planu,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê inne funkcje nieuci¹¿liwe wykorzystuj¹ce dostêp do akwenów portowych.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:

Poz. 183

 teren wpisany do rejestru zabytków województwa
pomorskiego pod Nr A 1219 decyzj¹ Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku z dnia 17.05.2001 r. pn. Pole bitewne na pó³wyspie Westerplatte w Gdañsku wraz ze zmian¹ z dnia
08.08.2001 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 003 2. POWIERZCHNIA 18,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê.
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê.
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
zachowanie po³¹czenia drogowego i kolejowego do
terenu nr 002-52,
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulic¹ nr 017- 82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej zak³adowej
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej redniego
napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do zbiorników bezodp³ywowych
7) wody opadowe  do Kana³u Portowego i Zatoki
Gdañskiej po oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
pe³na ochrona obiektów o wartociach kulturowych,
oznaczonych na rysunku planu,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
bie¿¹ca konserwacja, uzupe³nianie i rekultywacja zieleni,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod Nr A 1219 decyzj¹ Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku z dnia 17.05.2001 r. pn. Pole bitewne na pó³wyspie Westerplatte w Gdañsku wraz
ze zmian¹ z dnia 08.08.2001 r.,
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹. Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14.05.1972 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdañsku, Wydzia³. Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony rodowiska obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
 zaleca siê utrzymanie punktu widokowego u
podnó¿a pomnika Westerplatte, jak na rysunku
planu.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 14,12 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
41 STREFA PRODUKCYJNO  US£UGOWO  SK£ADOWA
FUNKCJA PORTOWA wraz z akwatoriami z preferencj¹ dla obs³ugi ³adunków zjednostkowanych, ¿eglugi
pasa¿erskiej i obs³ugi technicznej portu.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  9,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
swobodny dostêp do nabrze¿a na odcinku terenu zawartym miêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulic¹ nr 017  82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej zak³adowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do oczyszczalni cieków sanitarnych Portu
Pó³nocnego, docelowo do oczyszczalni Wschód

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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7) wody opadowe  do Kana³u Portowego po oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
pe³na ochrona obiektów o wartociach kulturowych
zaznaczonych na rysunku planu,.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
na terenie wy³¹czonym z zabudowy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ukszta³towanie zieleni wysokiej i redniej uwzglêdniaj¹ce o widokow¹, jak na
rysunku planu;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê wymóg kszta³towania frontu wodnego od strony Kana³u Portowego w sposób
uwzglêdniaj¹cy ekspozycjê pomnika Obroñców
Westerplatte,
b) dopuszcza siê wysokoæ zabudowy do 15 m dla
budynku adaptowanego na terminal promowy.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.11.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod Nr A 1219 decyzj¹
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku z dnia 17.05.2001 r. pn. Pole
bitewne na pó³wyspie Westerplatte w Gdañsku
wraz ze zmian¹ z dnia 08.08.2001 r.,
c) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
14.05.1972 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹
do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) wszczêto postêpowanie w sprawie wpisania do
rejestru zabytków obszaru Szañca Mewiego, jak
na rysunku planu,
b) zaleca siê likwidacjê obiektów szpec¹cych, oznaczonych na rysunku planu,
c) zaleca siê ukszta³towanie osi widokowej jak na
rysunku planu.
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 4,32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
41 STREFA PRODUKCYJNO  US£UGOWO  SK£ADOWA
FUNKCJA PORTOWA wraz z akwatoriami z preferencj¹ dla obs³ugi ruchu pasa¿erskiego i sportów wodnych.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
stanowiska prze³adunkowe siarki,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  9,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  istniej¹c¹ ulic¹ nr 017  82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej zak³adowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do oczyszczalni Wschód, tymczasowo do
istniej¹cej kanalizacji i oczyszczalni Siarkopolu
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
ustala siê koniecznoæ uporz¹dkowania i urz¹dzenia
zewnêtrznego brzegu fosy Twierdzy Wis³oujcie,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê wprowadzenie zieleni ochronnej  izolacyjnej o szerokoci minimum 8 m w postaci szpaleru
zieleni wysokiej wzd³u¿ granicy z ulic¹ nr 017  82
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%

Poz. 183

16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 ustala siê wymóg kszta³towania frontu wodnego wzd³u¿ nabrze¿a z dominant¹ Twierdzy Wis³oujcie.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 006 2. POWIERZCHNIA 3,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
41 STREFA PRODUKCYJNO-US£UGOWO-SK£ADOWA.  Preferuje siê obs³ugê techniczn¹ portu.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) wielkoæ podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  istniej¹c¹ ulic¹ nr 017- 82
2) woda  z zak³adowej sieci wodoci¹gowej ZMP
Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do oczyszczalni Wschód, tymczasowo do
istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
Siarkopolu
7) wody opadowe  do Kana³u Portowego po oczyszczeniu
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8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
minimum 10% ogólnej powierzchni dzia³ki zachowaæ
jako biologicznie czynne,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
 zaleca siê likwidacjê, przebudowê lub estetyzacjê istniej¹cej zabudowy.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 3,92 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) wielkoæ podzia³u
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
bie¿¹ca konserwacja, uzupe³nienia i rekultywacja,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 008 2. POWIERZCHNIA 6,48 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
oczyszczalnia cieków, technologiczne urz¹dzenia przesy³owe od terenu 010 do terenu 005,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) wielkoæ podzia³u
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
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4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulic¹ nr 017  82
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do oczyszczalni cieków Wschód, tymczasowo z oczyszczalni do fosy Twierdzy Wis³oujcie
7) wody opadowe  do fosy Twierdzy Wis³oujcie po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko na miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefa obserwacji archeologicznej, obowi¹zuje nadzór archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych,
2) kszta³towanie i konserwacja zieleni umo¿liwiaj¹ca
ekspozycjê Twierdzy Wis³oujcie,
3) ochrona konstrukcji ziemnej krawêdzi fosy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
bie¿¹ca konserwacja zieleni
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
 zaleca siê utworzenie punktów widokowych, jak
na rysunku planu.
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 009 2. POWIERZCHNIA 17,22 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
51 FUNKCJE WYDZIELONE CHRONIONE
Twierdza Wis³oujcie wraz z akwenami  dopuszcza
siê funkcje us³ugowe z preferencj¹ dla us³ug kultury
i sportów wodnych
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
us³ugi rzemios³a, gara¿owiska, ma³e hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000 m2,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zgodnie z p-ktem 17.1 a
2) zasady podzia³u  zgodnie z p-ktem 17.1 a
3) wysokoæ zabudowy  zgodnie z p-ktem 17.1 a
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodnie z p-ktem
17.1 a
5) linie zabudowy  zgodnie z p-ktem 17.1 a,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszo-rowerowy, jak na rysunku planu. Wjazd
samochodów ograniczony,
8. PARKINGI
5 stanowisk/10 zatrudnionych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
1) drogi  ulic¹ nr 018  81
2) woda  z ujêcia lokalnego
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  niskoemisyjne, ze róde³ lokalnych
6) cieki  do sieci lokalnej i zbiorników bezodp³ywowych
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
pe³na ochrona obiektu w granicach wpisu do rejestru zabytków
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) kszta³towanie i konserwacja zieleni,
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych,
3) na terenie znajduj¹ siê 2 drzewa (topola bia³a) uznane za pomniki przyrody.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) koniecznoæ uwzglêdnienie wytycznych konserwatorskich wynikaj¹ca z ust. 17 p-kt 2 a,
b) ustala siê wymóg kszta³towania frontu wodnego w sposób uwzglêdniaj¹cy ekspozycjê Twierdzy Wis³oujcie,
c) ustala siê wymóg zabezpieczenia konstrukcji bastionów Twierdzy Wis³oujcie przed skutkami ruchu jednostek na torze wodnym,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) Zespó³ Twierdzy Wis³oujcie  wpisany do rejestru zabytków pod Nr A 89 decyzj¹ Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydzia³ Kultury, Oddzia³ Konserwacji Zabytków z dnia
16.12.1959 r. wraz ze zmian¹, decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z
dnia 11.05.2000 r.,
b) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
c) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska,obowi¹zuj¹c¹
do 2005 r.,
d) wymienione w ust. 11 p-kt 3 obiekty figuruj¹ w
wojewódzkim rejestrze pomników przyrody pod
pozycj¹ 1940 i 1941,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 28,95 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
41 STREFA PRODUKCYJNO-US£UGOWO-SK£ADOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
obiekty i instalacje zwi¹zane z przetwórstwem, sk³adowaniem i eksportem siarki,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia. dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi, kolej  ulic¹ Sucharskiego (poza obszarem
planu), istniej¹cy uk³ad kolejowy
2) woda  z zak³adowej sieci wodoci¹gowej ZMP
Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z sieci zak³adowej Siarkopolu lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do oczyszczalni Wschód, tymczasowo do
oczyszczalni cieków sanitarnych Siarkopolu
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 co najmniej 10% ogólnej powierzchni dzia³ek zachowaæ jako biologicznie czynne, z zachowaniem
istniej¹cych zespo³ów zieleni i wprowadzeniem zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granicy z ul. Sucharskiego
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia energetyczna 110 Kv
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê trasowanie wewnêtrznych ulic dojazdowych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) teren stanowi¹cy ród³o uci¹¿liwoci i wymagaj¹cy strefy ochronnej o szerokoci 1000 m zgodnie z decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z 14 maja
1972 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do
2005 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 011 2. POWIERZCHNIA 20,75 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
41 STREFA PRODUKCYJNO  US£UGOWO  SK£ADOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) wielkoæ podzia³u
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od ulicy nr 020
 82 oraz ulicy Sucharskiego (poza obszarem planu)
2) woda  z zak³adowej sieci wodoci¹gowej ZMP
Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z sieci zak³adowej Siarkopolu lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do oczyszczalni cieków Wschód
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) min. 10% terenów biologicznie czynnych,
2) kszta³towanie pasma zieleni izolacyjnej wysokiej na
granicy z terenem 010 oraz wzd³u¿ zalecanej cie¿ki rowerowej,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia energetyczna 110 Kv,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê poszukiwanie z³ó¿ bursztynu pod warunkiem rekultywacji terenu po zakoñczeniu prac,
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê

Poz. 183

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê trasowanie wewnêtrznych ulic dojazdowych oraz ci¹gów pieszo-rowerowych,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
 zaleca siê trasê cie¿ki rowerowej, jak na rysunku planu z w³¹czeniem w ul. Portow¹ (poza obszarem planu).
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 1,84 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulic¹ nr 017  82
2) woda  z zak³adowej sieci wodoci¹gowej ZPM
Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do oczyszczalni Wschód, tymczasowo do
oczyszczalni cieków sanitarnych Siarkopolu
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie

Poz. 183
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wprowadzenie i kszta³towanie zieleni niskiej i redniej
w sposób umo¿liwiaj¹cy ekspozycjê Twierdzy Wis³oujcie
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia energetyczna 110 Kv,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 8,00 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
33 US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maksymalnie do 9,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszo-jezdny, jak na rysunku planu
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8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od ulicy nr 02082, od ulicy nr 017-82 i od ulicy nr 018-81
2) woda  z zak³adowej sieci wodoci¹gowej ZPM
Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do oczyszczalni Wschód
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefa poredniej ochrony konserwatorskiej, obowi¹zuje:
a) odtworzenie dawnego uk³adu przestrzennego
(sieæ ulic),
b) wprowadzenie nowej zabudowy wg projektów
indywidualnych poprzedzone studium krajobrazowym,
c) co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej (zieleñ niska na granicy z terenem 018),
2) strefa obserwacji archeologicznej, obowi¹zuje nadzór archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
zakaz odprowadzenia nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe na czêci terenu
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 obowi¹zek uzgadniania projektów budowlanych
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹
do 2005 r.
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 likwidacja lub przebudowa obiektu szpec¹cego oznaczonego na planie.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 014 2. POWIERZCHNIA 2,92 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
41 STREFA PRODUKCYJNO  US£UGOWO  SK£ADOWA
FUNKCJA PORTOWA  wraz z akwatoriami z preferencj¹ dla obs³ugi ruchu pasa¿erskiego i sportów
wodnych
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie zwi¹zane z wykorzystaniem nabrze¿a,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  do 9,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
swobodny dostêp do nabrze¿a
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od ulicy nr 020
 82 oraz ulicy nr 017-82
2) woda  z zak³adowej sieci wodoci¹gowej ZPM
Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do oczyszczalni Wschód
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefa poredniej ochrony konserwatorskiej,
2) strefa obserwacji archeologicznej, obowi¹zuje nadzór archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia energetyczna 110 kV,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê

Poz. 183

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê wymóg kszta³towania frontu wodnego w sposób uwzglêdniaj¹cy ekspozycjê Twierdzy Wis³oujcie,
b) obowi¹zek uzgadniania projektów budowlanych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹. Nr GP II 440/1765/72 z
14 maja 1972 r Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹
do 2005 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 1,38 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
85 TERENY OBS£UGI KOMUNIKACJI  PARKING SAMOCHODOWY
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ.zabudowy
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
pojemnoæ oko³o 250 miejsc postojowych,
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica nr 017- 82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej ZPM Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do oczyszczalni cieków Portu Pó³nocnego;
docelowo do oczyszczalni cieków Wschód
7) wody opadowe  do wód Zatoki Gdañskiej po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie

Poz. 183
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) teren wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod Nr A 1219 decyzj¹ Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku z dnia 17.05.2001 r. pn. Pole bitewne na pó³wyspie Westerplatte w Gdañsku wraz
ze zmian¹ z dnia 08.08.2001 r.,
c) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 1,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
85 TERENY OBS£UGI KOMUNIKACJI  PARKING SAMOCHODOWY
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
pojemnoæ oko³o 300 miejsc postojowych,
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica nr 017- 82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej ZPM Gdañsk
3) elektrycznoæ  z sieci elektrycznej redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do oczyszczalni cieków Portu Pó³nocnego; docelowo do oczyszczalni cieków Wschód
7) wody opadowe  do wód Zatoki Gdañskiej po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 6,11 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 82
DROGI I ULICE ZBIORCZE  ULICA ZBIORCZA 2 X 1
(ul. Pok³adowa)
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m
5. PARKINGI
mo¿liwoæ realizacji parkingów przyulicznych w liniach rozgraniczaj¹cych,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do zlewni Martwej Wis³
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
skrzy¿owanie z tamoci¹giem technologicznym od terenu 010 do terenu 005 niniejszego planu,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) w rejonie terenu 016-85 w liniach rozgraniczaj¹cych przebiega torowisko kolejowe  do zachowania,
b) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy  cie¿ka rowerowa jak na rysunku planu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod Nr A 1219 decyzj¹
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku z dnia 17.05.2001 r. pn. Pole
bitewne na pó³wyspie Westerplatte w Gdañsku
wraz ze zmian¹ z dnia 08.08.2001 r.,
c) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê przebudowê ulicy na odcinku od terenu 012-62 do skrzy¿owania z ulic¹ 019-81 w sposób umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie zieleni izolacyjnej od terenu 021-91,
b) przewiduje siê mo¿liwoæ zlokalizowania elementów komunikacji masowej (pêtla autobusowa).
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 018

2. POWIERZCHNIA 1,25 ha

Poz. 183

3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
DROGI, ULICE LOKALNE I DOJAZDOWE ORAZ PUBLICZNE CI¥GI PIESZO  JEZDNE  ULICA LOKALNA 2 X 1 (ul. J.Charpentiera) Z PARKINGAMI I PRZYSTANI¥ PROMOW¥ ORAZ ZIELENI¥ TOWARZYSZ¥C¥
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
istniej¹ce w pasie drogowym,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do zlewni Martwej Wis³y,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 w liniach rozgraniczaj¹cych cie¿ka rowerowa,
jak na rysunku planu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r.w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹. Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,48 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
DROGI, ULICE LOKALNE I DOJAZDOWE ORAZ PUBLICZNE CI¥GI PIESZO-JEZDNE  ULICA LOKALNA
Z ODCINKIEM ULICY DOJAZDOWEJ
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do zlewni Martwej Wis³y,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 w liniach rozgraniczaj¹cych cie¿ka rowerowa,
jak na rysunku planu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
a) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹. Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 2,50 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA 1 X 2 (ul. Ku Ujciu)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed
ich zrzutem do wód powierzchniowych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia napowietrzna 110 Kv,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 w liniach rozgraniczaj¹cych cie¿ka rowerowa jak
na rysunku planu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego, ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z dnia 14
maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 2,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
91 TOROWISKA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
przejazd przez tory w jednym poziomie  droga nr
019  81 i 020  82
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1303
WESTERPLATTE  TWIERDZA WIS£OUJCIE
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 3,00 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
85 REZERWY PUBLICZNE (po³¹czenie ulicy 020-82 z
ul. Mjr. Sucharskiego  poza granicami planu)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
funkcje z zakresu strefy 41, bez inwestycji trwa³ych
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 po ustaleniu rozwi¹zañ komunikacyjnych  pozosta³y teren przeznacza siê na cele strefy 41,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. nr 146 poz. 960),
b) czêæ terenu objêta stref¹ ochronn¹ PPH Siarkopol ustalon¹ decyzj¹ Nr GP II 440/1765/72 z
dnia 14 maja 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska, obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
§6
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WESTERPLATTE
 TWIERDZA WIS£OUJCIE w Gdañsku, wykonany w
skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku oznaczono nastêpuj¹ce elementy stanowi¹ce planu:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi, okrelone klasyfikacj¹ strefow¹,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obiekty o wartociach kulturowych podlegaj¹cych
ochronie,
6) ci¹gi pieszo-rowerowe i cie¿ki rowerowe w granicach stref.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
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§8

§9

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañsk z dnia 29 czerwca
1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 602 

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 13,93 z³

