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UCHWA£A Nr LXVII/57/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. nr ew. 230, 231, 233/3,
233/5, 233/7 i 233/8 w Rewie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10 ust 1, 2 i 3, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. 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 14, poz. 124), art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dz. nr ew. 230,231,233/3,233/5, 233/7 i 233/8
w Rewie obejmuj¹cy obszar o powierzchni 1,54 ha, którego granice wyznaczaj¹:
 od strony wschodniej  granica w³asnoci,
 od strony pó³nocnej  linia rozgraniczaj¹ca ul. Morskiej,
 od strony po³udniowej  granica w³asnoci,
 od strony zachodniej  granica w³asnoci.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 11 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonymi symbolem dwucyfrowym od 01 do 11 oraz
ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Warunki zagospodarowania oraz okrelenie sposobu
kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s¹ w kartach terenów w § 3
ust. 2.
Strefê funkcyjn¹ stanowi¹ tereny wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi, w której obowi¹zuj¹ te same zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ literami i cyframi. Na potrzeby niniejszego
planu ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.1.Tereny mieszkaniowe:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1.2.TERENY ZIELENI:
R³  tereny ³¹k  zieleni krajobrazowej.
1.3.TERENY wód:
W  tereny rowów melioracyjnych.
1.4.TERENY KomunikacjI i transportu:
KD  ulice dojazdowe.
KXj  ci¹gi pieszo-jezdne.
KX  ci¹gi piesze.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1.1.Intensywnoæ zabudowy = stosunek powierzchni
ogólnej budynków do powierzchni dzia³ki.
1.2.Powierzchnia ogólna budynków jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj¹cych siê na danym terenie liczona
w zewnêtrznym obrysie murów.
1.3.Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy 
od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach
(budynek lub budowla nie powinna przekraczaæ
dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
1.4.Linia zabudowy okrelona planem jako linia nieprzekraczalna lub obowi¹zuj¹ca, nie dotyczy wykuszy, werand, balkonów i niezabudowanych schodów, które mog¹ przekraczaæ wyznaczon¹ liniê o
1,0 m.
1.5.Powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹, naturaln¹ lub wod¹.
1.6.Stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wym. ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
W ustaleniach planu pojêcia u¿yte w znaczeniach
zdefiniowanych w § 3 zosta³y opatrzone gwiazdk¹: *.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU dz. nr
ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8 w REWIE
1. NUMER TERENU 01MN
2. POWIERZCHNIA 0,51 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1.Funkcja podstawowa:
MN MIESZKALNICTWO  ZABUDOWA JEDNORODZINNA, WOLNOSTOJ¥CA
3.2.Funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie:
Nie wymienione w punkcie 3.1. i 3.3.
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3.3.Funkcje uzupe³niaj¹ce  us³ugi nieuci¹¿liwe stanowi¹ce uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie koliduj¹ce z ni¹ (np. gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjer, drobny handel).
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
4.1.Intensywnoæ zabudowy*- do 0,35
4.2.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  do 9,0 m od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu,
I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze.
4.3.Poziom posadowienia parteru  do 100 cm n.p.t.
4.4.Linie zabudowy*  nieprzekraczalne w odleg³oci
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy dojazdowej
09KD i 5,0 m od istniej¹cej linii energetycznej obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
4.5.Rodzaj dachu  stromy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹ lub innym materia³em uzgodnionym z Pomorskim wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Nachylenie po³aci dachowej  37 ¸
45o. Kalenice prostopad³e do ulicy.
4.6.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym
z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych.
4.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni,
 tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y,
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
4.8.Ogrodzenia  a¿urowe o wysokoci do 1,5 m
4.9.Inne wymagania  architektura o wybitnych walorach plastyczno-kompozycyjnych.
Zakaz stosowania sidingu. Zakaz zabudowy gospodarczej.
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1.Procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
60% pow. dzia³ki,
5.2.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 20%, lecz nie wiêcej ni¿ 200 m2
5.3.Wymagania parkingowe: miejsca parkingowe w
obrêbie w³asnej dzia³ki  1mp/1mieszkanie, 3 mp/
100m2 us³ug
5.4.Zasady kszta³towania terenów zielonych  zieleñ
ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji. Tereny zieleni  min. 60% pow. dzia³ki, w tym
20% zieleni wysokiej. Nasadzenia  zgodne z siedliskiem i gatunkami rolinnoci rodzimej.
Poziome granice w³asnoci podkreliæ szpalerami
drzew i krzewów.
5.5.Ograniczenia  strefa ochrony konserwatorskiej A
i B, otulina rezerwatu Mecheliñskie £¹ki, obszar
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ul. 09 KD w³¹czon¹ w ul. Morsk¹.
Komunikacja  w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów
przepuszczalnych.
Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu ulic dojazdowych. Na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Morskiej.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny
zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, z nawierzchni
utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Poz. 218

6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z istniej¹cej sieci gazowej n.æ.
6.6.Zapatrzenie w ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³ ciep³a.
6.7.Telekomunikacja  do projektowanej sieci telekomunikacyjnej.
6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej.
6.9.Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
6.10.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
7.1.Korekty granic dzia³ek istniej¹cych  wydzielenie
z dzia³ki nr ew. 230 i 231 ul. dojazdowej.
7.2.Podzia³ na dzia³ki. Podzia³ terenu na 5 dzia³ek budowlanych. Powierzchnie projektowanych dzia³ek
od ok. 760,0 m2 do ok. 1600,0 m2.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
8.1.Koniecznoæ koordynacji realizacji zabudowy z
uzbrojeniem terenu.
8.2.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
8.3.Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe.
8.4.W otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Zarz¹dzeniu Wojewody
Pomorskiego nr 182/2000 z dnia 23.XI.2000 r.
8.5.Dopuszcza siê zmianê przebiegu rowu melioracyjnego.
Koniecznoæ zachowania jego przepustowoci.
8.6. Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
8.7. Nale¿y zachowaæ istniej¹ce rzêdne terenu.
8.8. Z uwagi na bardzo niski stopieñ izolacji warstwy
wodononej, umo¿liwij¹cej przenikanie zanieczyszczeñ do wód podziemnych, realizowane na
tym terenie inwestycje nie mog¹ powodowaæ
uszkodzenia czy te¿ zmniejszenia mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
9.1.Architektura budynków winna nawi¹zywaæ do architektury regionalnej. Rzuty budynków prostok¹tne o osi pod³u¿nej wschód-zachód. Zalecane
stosowane erkieli tj. wysuniêcie centralnej czêci
budynku. Dachy dwuspadowe. W otynkowanych
elewacjach stosowanie form dekoracyjnych np.
w postaci naro¿nych opasek, opasek wokó³ otworów okiennych.
9.2.Projekty budowlane uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
11.1.Przed przyst¹pieniem do opracowania projektów
budowlanych niezbêdne jest wykonanie badañ
geotechnicznych.
11.2.Wyklucza siê sytuowanie reklam wielkopowierzchniowych typu bilboard, projekty innych reklam
i szyldów nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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11.3.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8
w REWIE
1. NUMER TERENU 02MN
2. POWIERZCHNIA 0,53 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1.Funkcja podstawowa:
MN MIESZKALNICTWO  ZABUDOWA JEDNORODZINNA, WOLNOSTOJ¥CA
3.2.Funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie:
Nie wymienione w punkcie 3.1. i 3.3.
3.3.Funkcje uzupe³niaj¹ce  us³ugi nieuci¹¿liwe stanowi¹ce uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie koliduj¹ce z ni¹ (np. gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjer, drobny handel).
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
4.1.Intensywnoæ zabudowy*- do 0,35
4.2.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  do 9,0 m od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu, I
kondygnacja + u¿ytkowe poddasze.
4.3.Poziom posadowienia parteru  do 100 cm n.p.t.
4.4.Linie zabudowy*  nieprzekraczalne w odleg³oci
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy dojazdowej
09KD obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszo-jezdnego 11KXJ.
4.5.Rodzaj dachu  stromy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹ lub innym materia³em uzgodnionym z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Nachylenie po³aci dachowej  37 ¸ 45o. Kalenice
równoleg³e do 11KXJ.
4.6.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym
z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych.
4.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni,
 tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y,
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
4.8.Ogrodzenia  a¿urowe o wysokoci do 1,5 m
4.9.Inne wymagania  architektura o wybitnych walorach plastyczno-kompozycyjnych.
Zakaz stosowania sidingu. Zakaz zabudowy gospodarczej.
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1.Procent powierzchni biologicznie czynnej*  min.
60% pow. dzia³ki,
5.2.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 20% lecz nie wiêcej ni¿ 200 m2.
5.3.Wymagania parkingowe: miejsca parkingowe w
obrêbie w³asnej dzia³ki  1mp/1 mieszkanie, 3 mp/
100 m2 us³ug
5.4.Zasady kszta³towania terenów zielonych  zieleñ
ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji. Tereny zieleni  min. 60% pow. dzia³ki, w tym
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20% zieleni wysokiej. Nasadzenia zgodne z siedliskiem gatunkami rolinnoci rodzimej. Poziome
granice w³asnoci podkreliæ szpalerami drzew
i krzewów.
5.5.Ograniczenia  strefa ochrony konserwatorskiej A
i B, otulina rezerwatu Mecheliñskie £¹ki, obszar
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice  dojazd ul. 09 KD w³¹czon¹ w ul. Morsk¹.
i ci¹giem pieszo-jezdnym 11KXJ.
Komunikacja  w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów
przepuszczalnych.
Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu ulic dojazdowych. Na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Morskiej.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny
zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, z nawierzchni
utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z istniej¹cej sieci gazowej n.æ.
6.6.Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³ ciep³a.
6.7.Telekomunikacja  do projektowanej sieci telekomunikacyjnej.
6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej.
6.9.Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one
na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
6.10.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
7.1.Korekty granic dzia³ek istniej¹cych  wydzielenie z
dzia³ki nr ew. 233/7 i 233/3 ul. dojazdowej.
7.2.Podzia³ na dzia³ki  podzia³ terenu na 5 dzia³ek budowlanych. Powierzchnie projektowanych dzia³ek
od ok. 790,0 m2 do ok. 1800,0 m2. Linie podzia³u
prostopad³e do ci¹gu pieszo-jezdnego 11KXJ.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
8.1.Koniecznoæ koordynacji realizacji zabudowy z
uzbrojeniem terenu.
8.2.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
8.3.Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe.
8.4.W otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Zarz¹dzeniu Wojewody Pomorskiego nr 182/2000 z dnia 23.XI.2000 r.
8.5.Konieczna jest zmiana przebiegu rowu melioracyjnego.
Koniecznoæ zachowania jego przepustowoci
8.6.Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
8.7.Nale¿y zachowaæ istniej¹ce rzêdne terenu.
8.8.Z uwagi na bardzo niski stopieñ izolacji warstwy
wodononej, umo¿liwij¹cej przenikanie zanieczysz-
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czeñ do wód podziemnych, realizowane na tym terenie inwestycje nie mog¹ powodowaæ uszkodzenia czy
te¿ zmniejszenia mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
9.1.Architektura budynków winna nawi¹zywaæ do architektury regionalnej. Rzuty budynków prostok¹tne o osi pod³u¿nej wschód-zachód. Zalecane
stosowane erkieli tj. wysuniêcie czêci centralnej
budynku. Dachy dwuspadowe.
W otynkowanych elewacjach stosowanie form dekoracyjnych w postaci np. lizen, naro¿nych opasek, opasek wokó³ otworów okiennych.
9.2.Projekty budowlane uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
11.1.Przed przyst¹pieniem do opracowania projektów
budowlanych niezbêdne jest wykonanie badañ
geotechnicznych.
11.2.Warunkiem realizacji zabudowy i podzia³ów geodezyjnych terenów przez które przebiega rów
melioracyjny jest zmiana jego przebiegu wg trasy okrelonej na rysunku planu.
11.3.Wyklucza siê sytuowanie reklam wielkopowierzchniowych typu bilboard, projekty innych
reklam i szyldów nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
11.4. Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8
w REWIE
1. NUMER TERENU 03 R£, 04 R£
2. POWIERZCHNIA 0,13, 0,11 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1. Funkcja podstawowa:
R£  tereny ³¹k  zieleni krajobrazowej.
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz zabudowy
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 przez teren 03 R£ przebiega zamienna trasa rowu
melioracyjnego
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
6.1.Ulice  dojazd projektowan¹ ulic¹ 09KD. Dojcie
piesze ci¹giem pieszym 10 KX.
6.2.Przez tereny przebiega projektowany kolektor sanitarny. Na terenie 03 R£ lokalizacja przepompowni cieków.
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
Wyklucza siê podzia³y geodezyjne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
8.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Zarz¹dzeniu Wojewody Pomorskiego nr 182/2000 z
dnia 23. XI.2000 r.
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8.2.Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE  nie ustala siê
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO  nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
11.1.Dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji komunikacji i in¿ynierii.
11.2.Wyklucza siê sytuowanie reklam wielkopowierzchniowych typu bilboard, projekty innych reklam
i szyldów nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
11.3.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8
w REWIE
1. NUMER TERENU 07 R£, 08 R£
2. POWIERZCHNIA 0,02, 0,02 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1.Funkcja podstawowa:
R£  tereny ³¹k  zieleni krajobrazowej.
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz zabudowy
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nie ustala siê.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
6.1.Ulice  dojazd eksploatacyjny ci¹giem pieszym
10KX
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 Wyklucza siê podzia³y geodezyjne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
8.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w
Zarz¹dzeniu nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.XI.2000 r.
8.2.Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
11.1.Wyklucza siê sytuowanie reklam wielkopowierzchniowych typu bilboard, projekty innych
reklam i szyldów nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
11.2.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
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z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8
w REWIE
1. NUMER TERENU 05W, 06W
2. POWIERZCHNIA 0,02, 0,02 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1.Funkcja podstawowa:
W  teren wód otwartych  rowy melioracyjne.
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz zabudowy
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1.Teren 05W stanowi zamienn¹ trasê rowu melioracyjnego z terenu 01MN.
5.2.Nale¿y przywróciæ dro¿noæ i zachowaæ przepustowoæ rowu melioracyjnego 06W.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
6.1.Ulice  dojazd eksploatacyjny ci¹giem pieszym
10KX
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 Wyklucza siê podzia³y geodezyjne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
8.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w
Zarz¹dzeniu nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.XI.2000 r.
8.2.Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
11. INNE ZAPISY
11.1.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8
w REWIE
1. NUMER TERENU 09KD
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM KD 1/2,
ULICA DOJAZDOWA
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m
 szerokoæ jezdni  1 x 6,0 m
 szerokoæ chodnika  2 x 2,0 m
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
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 czêæ ulicy znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej A
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Zarz¹dzeniu nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z
dnia 23.XI.2000 r.
7.2.Wody opadowe odprowadziæ do projektowanego
kolektora deszczowego w ul. Morskiej poprzez
przepompowniê lub po oczyszczeniu do kana³u
melioracyjnego.
7.3.Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
7.4.Z uwagi na bardzo niski stopieñ izolacji warstwy
wodononej, umo¿liwij¹cej przenikanie zanieczyszczeñ do wód podziemnych, realizowane na
tym terenie inwestycje nie mog¹ powodowaæ
uszkodzenia czy te¿ zmniejszenia mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Ulica zakoñczona jest placem nawrotowym o wymiarach 12,0 x 12,0 m.
9.2.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i
zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8
w REWIE
1. NUMER TERENU 10KX
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM KX
CI¥G PIESZY
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  4,5m
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Zarz¹dzeniu Wojewody Pomorskiego nr 182/2000 z
dnia 23.XI.2000 r.
7.2.Nawierzchnia z materia³ów przepuszczalnych.
7.3.Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
7.4.Z uwagi na bardzo niski stopieñ izolacji warstwy
wodononej, umo¿liwij¹cej przenikanie zanieczyszczeñ do wód podziemnych, realizowane na tym
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terenie inwestycje nie mog¹ powodowaæ uszkodzenia
czy te¿ zmniejszenia mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Ci¹g pieszy stanowi dojazd eksploatacyjny do terenów przyleg³ych.
9.2.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i
zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
dz. nr ew. 230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8
w REWIE
1. NUMER TERENU 11KXj
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KXJ CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,5m
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 czêæ ulicy znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej A
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu Mecheliñskie £¹ki obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Zarz¹dzeniu Wojewody Pomorskiego nr 182/2000 z
dnia 23. XI.2000 r.
7.2.Wody opadowe odprowadziæ do projektowanego
kolektora w 09KD.
7.3.Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ warunki ochrony zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 wraz ze zmian¹ w Rozporz¹dzeniu nr
11/98 z dnia 03.09.1998 r.
7.4.Z uwagi na bardzo niski stopieñ izolacji warstwy
wodononej, umo¿liwij¹cej przenikanie zanieczyszczeñ do wód podziemnych, realizowane na tym
terenie inwestycje nie mog¹ powodowaæ uszkodzenia czy te¿ zmniejszenia mi¹¿szoci warstwy
pokrywaj¹cej poziom wodonony.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1.Ci¹g zakoñczony jest placem nawrotowym o wymiarach 12,0 x 12,0 m.
9.2.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i
zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. nr ew.
230, 231, 233/3, 233/5, 233/7 i 233/8 w Rewie, w skali
1:500.

Nastêpuj¹ce ustalenia obowi¹zuj¹ na rysunku planu:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów
w liniach rozgraniczaj¹cych,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane.
§5
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w razie zbycia nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§6
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 Kosakowo.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy Nr 3/26/94 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Nr 21 z 1994 r. poz. 104) w granicach ustalonych niniejszym planem.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
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UCHWA£A Nr XXXV/370/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 208/19 po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Czapiewice, gm. Brusy z
przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z dnia
13 grudnia 2001 r., poz. 1591z pón. zm.) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr 208/19 po³o¿onej obrêbie geodezyjnym Czapiewice, gm. Brusy z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe zwany dalej planem.
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Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2

Granica uchwalenia planu obejmuje teren dzia³ki nr 208/
19 po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Czapiewice, gm.
Brusy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny komunikacji przeznaczone na realizacjê celów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami KL, KX,
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
3) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku drogi linii zabudowy.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 a okrelone w rozdziale 2 i 3
niniejszej uchwa³y,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Brusach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) powierzchniê ekologicznie czynn¹ na co najmniej
40% powierzchni dzia³ki, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w
krajobrazie),
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) budynki mieszkalne wolno stoj¹ce, parterowe o
dachach wysokich (ewentualnie z poddaszem
u¿ytkowym) ze spadkiem min. 40o,
b) szczyty budynków zaleca siê wykoñczyæ drewnem,
c) zaleca siê krycie dachów materia³ami naturalnymi np. trzcina, gont, a tak¿e dachówka ceramiczna lub cementowa,
d) stosowaæ stonowan¹ kolorystykê dachów jak
br¹z, grafit, ciemna zieleñ, kolor naturalnej dachówki ceramicznej,
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e) w elewacjach zewnêtrznych budynków stosowaæ
rozwi¹zania i detale architektoniczne wystêpuj¹ce w budownictwie regionalnym, a tak¿e materia³y naturalne takie jak: kamieñ, drewno, wzglêdnie strzecha,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg jak
na rysunku planu.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) lokalizacjê na dzia³kach budynków gospodarczych
parterowych (ewentualnie z u¿ytkowym poddaszem), oraz obiektów ma³ej architektury, których formê architektoniczn¹ nale¿y zharmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych,
2) mo¿liwoæ wydzielenia w budynkach mieszkalnych
(lub dobudowania do nich) ewentualnie w budynkach gospodarczych pomieszczeñ handlowych
i us³ugowych o charakterze nieuci¹¿liwym dla mieszkañców (ewentualna uci¹¿liwoæ nie mo¿e przekraczaæ granic dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora a wszelkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami).
4. Zabudowê o której mowa w ust. 2 i 3 (budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i ma³¹ architekturê)
na poszczególnych dzia³kach kszta³towaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa wiejskiego wystêpuj¹cego na obszarze Kaszub, tworz¹c zamkniête zespo³y
zabudowy siedliskowej.
§7
Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) KX  ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m,
3) KL  pas terenu szer. 3,0 m przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi.
Rozdzia³ 3
Ustalenia ogólne
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego.
2. Odprowadzenie cieków  do czasu wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
3. Zasilanie w energiê elektryczn¹ projektowanymi liniami kablowymi niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza terenem opracowania.
4. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
5. Nale¿y wyznaczyæ na terenie ka¿dej dzia³ki miejsce do
czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ wywozu na teren przeznaczony do
ich gromadzenia lub utylizacji.
6. W projektowanych obiektach zaleca siê zastosowaæ
ogrzewanie ekologiczne (np. elektryczne, olejowe lub
gazowe).
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Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹
Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 198 z dnia 5
padziernika 1992 r. z pón. zm.) w granicach okrelonych
na rysunku planu stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 10
Uchwala siê dla terenów objêtych niniejszym planem
30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXXV/371/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 25/2 po³o¿onej
w obrêbie geodezyjnym Kruszyn, gm. Brusy z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z dnia
13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr 25/2 po³o¿onej obrêbie geodezyjnym Kruszyn,
gm. Brusy z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Granica uchwalenia planu obejmuje teren dzia³ki nr 25/2
po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Kruszyn, gm. Brusy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy letniskowej oznaczony na rysunku planu symbolem MNL.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali

1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
3) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku drogi linii zabudowy.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w §§ 1 uchwa³y okrelone w rozdzia³ach 2 i 3 niniejszej uchwa³y,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Brusach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy letniskowej oznaczony
na rysunku planu symbolem 1 MNL.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) powierzchniê ekologicznie czynn¹ na co najmniej
30% powierzchni dzia³ki, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w
krajobrazie),
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) budynek letniskowy parterowy o dachu wysokim
(ewentualnie z poddaszem u¿ytkowym) ze spadkiem 45o  52o,
b) dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza o wysokoci do 1,0 m,
c) poziom posadowienia parteru budynków do 0,6
m,
d) zaleca siê wykoñczyæ szczyty budynków drewnem,
e) pokrycie dachów materia³ami naturalnymi np.
trzcina, gont, a tak¿e dachówka ceramiczna lub
cementowa,
f) stosowaæ stonowan¹ kolorystykê dachów np.
br¹z, grafit, ciemna zieleñ, kolor naturalnej dachówki ceramicznej,
g) w elewacjach zewnêtrznych budynków nale¿y stosowaæ rozwi¹zania i detale architektoniczne wystêpuj¹ce w budownictwie regionalnym, a tak¿e materia³y naturalne takie jak: kamieñ, drewno, wzglêdnie strzecha,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; odleg³oæ zabudowy od lasu min. 10,0 m,
4) zaleca siê zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ,
5) projekt architektoniczny budynku letniskowego nale¿y uzgodniæ z Dyrekcj¹ Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury których formê architektoniczn¹ nale¿y zharmonizowaæ z architektur¹ budynku letniskowego,
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2) mo¿liwoæ wydzielenia w budynku letniskowym pomieszczeñ handlowych lub us³ugowych o charakterze
nieuci¹¿liwym dla mieszkañców (ewentualna uci¹¿liwoæ nie mo¿e przekraczaæ granic dzia³ki a wszelkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami).
Rozdzia³ 3
Ustalenia ogólne
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia.
2. Odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego.
3. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii napowietrznej nn.
4. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
5. Na terenie dzia³ki nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych
z mo¿liwoci¹ wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub utylizacji.
6. W projektowanych obiektach nale¿y zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne (np. elektryczne, olejowe lub gazowe).
7. Na ca³ym terenie obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹
Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 198 z dnia 5
padziernika 1992 r. z pón. zm.) w granicach okrelonych
na rysunku planu stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XXXV/373/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 235/11 po³o¿onej we wsi Mêcika³, gm. Brusy z przeznaczeniem pod
zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi turystyczne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z dnia
13 grudnia 2001 r., poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 235/11 po³o¿onej we wsi Mêcika³, gm. Brusy z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi turystyczne zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Granica uchwalenia planu obejmuje teren dzia³ki nr 235/11
po³o¿onej we wsi Mêcika³, gm. Brusy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN,
2) teren us³ug turystycznych oznaczony na rysunku planu symbolem UT, UTL,
3) tereny lene oznaczone na rysunku planu symbolami RL,
4) teren komunikacji oznaczony symbolem KD przeznaczony na realizacjê celów publicznych.
§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
3) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku drogi linii zabudowy oraz nieprzekraczalnych w kierunku
rzeki linii zabudowy.

§ 11

§5

§9
Uchwala siê dla terenów objêtych niniejszym planem
30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 10

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Brusach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) powierzchniê ekologicznie czynn¹ (nieutwardzon¹
i niezabudowan¹) na co najmniej 70% powierzchni
dzia³ki, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w krajobrazie),
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) budynki mieszkalne parterowe (ewentualnie z
poddaszem mieszkalnym),
b) dachy wysokie ze spadkiem po³aci dachowej 30o
 52o; zaleca siê zabudowê pensjonatow¹,
c) zaleca siê aby g³ówne kalenice budynków mieszkalnych by³y równoleg³e do drogi,
d) zalecany maks. poziom posadowienia parteru 0,60
m powy¿ej poziomu terenu,
e) dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza o wysokoci do 1,0 m,
f) szczyty budynków zaleca siê wykoñczyæ drewnem,
g) pokrycie dachów materia³ami naturalnymi np.
trzcina, gont, a tak¿e dachówka ceramiczna lub
cementowa,
h) zaleca siê stosowaæ stonowan¹ kolorystykê dachów jak br¹z, grafit, ciemna zieleñ, kolor naturalnej dachówki ceramicznej itp.,
i) w elewacjach zewnêtrznych budynków nale¿y stosowaæ rozwi¹zania i detale architektoniczne wystêpuj¹ce w budownictwie regionalnym, a tak¿e
zaleca siê stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
kamieñ, drewno, wzglêdnie strzecha,
j) zabudowê (budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i ma³¹ architekturê, o których mowa w
ust. 3 pkt 2) na poszczególnych dzia³kach nale¿y
kszta³towaæ o formie inspirowanej i nawi¹zuj¹cej
do tradycyjnych siedlisk budownictwa wiejskiego wystêpuj¹cego na obszarze Kaszub,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy w kierunku rzeki oraz
nieprzekraczalna linia zabudowy w kierunku drogi
wyznaczona na rysunku planu (Za³¹cznik Nr 1).
4) nale¿y zachowaæ orientacyjn¹ strefê ochronn¹ od
linii elektroenergetycznej SN zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami (po oko³o 7,0 m od osi linii  §§ 11
ust. 3),
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) wydzielenie tylko 2 dzia³ek budowlanych (tak jak na
rysunku planu) bez prawa do dalszych podzia³ów,
2) lokalizacjê na dzia³kach budynków gospodarczych
parterowych (ewentualnie z poddaszem u¿ytkowym)
oraz obiektów ma³ej architektury, których formê architektoniczn¹ nale¿y zharmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych,
3) mo¿liwoæ wydzielenia w budynkach mieszkalnych
ewentualnie w budynkach gospodarczych (lub dobudowania do nich) pomieszczeñ handlowych i us³ugowych o charakterze nieuci¹¿liwym dla mieszkañców (ewentualna uci¹¿liwoæ nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora a wszelkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiê-

gu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami).
§7
1. Wyznacza siê teren us³ug turystycznych 2 UTL (np.
orodek wypoczynkowy, pensjonat).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) powierzchniê ekologicznie czynn¹ (nieutwardzon¹
i niezabudowan¹) na co najmniej 50% powierzchni
dzia³ki, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w krajobrazie),
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) budynki parterowe (ewentualnie z poddaszem
u¿ytkowym),
b) dachy wysokie ze spadkiem po³aci dachowej 3052%,
c) zabudowê kszta³towaæ w formie nawi¹zuj¹cej do
zabudowy regionalnej,
d) pokrycie dachów materia³ami naturalnymi oraz
stosowaæ stonowan¹ kolorystykê dachów,
e) zalecany maks. poziom posadowienia parteru 0,60
m powy¿ej poziomu terenu,
f) zaleca siê aby g³ówne kalenice budynków us³ugowych by³y równoleg³e do drogi,
3) nale¿y zachowaæ orientacyjn¹ strefê ochronn¹ od
linii elektroenergetycznej SN zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami (po oko³o 7,0 m od osi linii  § 11
ust. 3),
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy w kierunku rzeki oraz
nieprzekraczalna linia zabudowy w kierunku drogi wyznaczona na rysunku planu (Za³¹cznik Nr 1).
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) wydzielenie tylko 1 dzia³ki budowlanej (jak na rysunku planu) bez prawa do dalszych podzia³ów,
2) funkcjê mieszkaniow¹ jedynie jako uzupe³niaj¹c¹
funkcjê us³ug turystycznych.
§8
1. Wyznacza siê teren us³ug turystycznych typu pla¿a, pole
biwakowe itp. oznaczony na rysunku planu symbolem
3 UT.
2. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1 drog¹ przebiegaj¹c¹ przez teren 5 RL.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê
lokalizacjê pojedynczych obiektów zwi¹zanych wy³¹cznie z obs³ug¹ turystyki i rekreacji wodnej  np. przystani, wypo¿yczalni sprzêtu itp. Kszta³tuj¹c bry³ê obiektów wed³ug zasad okrelonych w § 6 ust. 2 pkt 1, 2, 4.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 nale¿y zachowaæ orientacyjn¹ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej SN zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami (po
oko³o 7,0 m od osi linii  § 11 pkt 3).
§9
1. Wyznacza siê tereny lene oznaczone na rysunku planu symbolami 4 RL, 5 RL, 6 RL.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 wprowadza siê
zakaz zabudowy.
3. Dopuszcza siê:
1) w³¹czenie terenu 6 RL do terenów 1 MN, 2 UTL lub 3
UT (orientacyjna linii podzia³u pokazana na rysunku
planu),

 879 

Poz. 221, 222

2) w³¹czenia 4 RL i 5 R do s¹siedniej dzia³ki 2 UTL lub 3
UT z zachowaniem przeznaczenia terenów o których
mowa w ust. 1 jako terenów lenych.
4. Zapewniæ dojazd do terenów 3 UT i 6 RL drog¹ przebiegaj¹c¹ przez teren 5 RL.
§ 10
Wyznacza siê teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem 7 KD jako pas terenu przeznaczony
na poszerzenie istniej¹cej drogi.
Rozdzia³ 3
Ustalenia ogólne
§ 11
1. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
2. Odprowadzenie cieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
3. Zasilanie w energiê elektryczn¹ projektowanymi liniami kablowymi niskiego napiêcia z projektowanej (na
terenie opracowania planu) s³upowej stacji transformatorowej; wzd³u¿ przebiegu istniej¹cej linii energet.
SN wyznacza siê orientacyjn¹ strefê teletechniczn¹
(strefa szerokoci ok. 14,0 m  po ok. 7,0 m od osi
linii), któr¹ zaleca siê stopniowo likwidowaæ (poprzez
np. ich skablowanie)  lokalizacja obiektów kubaturowych w strefie wymaga uzgodnienia z Zak³adem Energetycznym,
4. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna prowadzona na terenie objêtym stref¹ ochrony archeologicznej wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
6. Nale¿y wyznaczyæ na terenie ka¿dej dzia³ki miejsce do
czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ wywozu na teren przeznaczony do
ich gromadzenia lub utylizacji.
7. W projektowanych obiektach zaleca siê zastosowaæ
ogrzewanie ekologiczne.
8. Na terenie objêtym opracowaniem planu obowi¹zuj¹
nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia
terenu na obszarze Chojnicko  Tucholskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 12
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹
Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 198 z dnia 5
padziernika 1992 r. z pón. zm.) w granicach okrelonych
na rysunku planu stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y; w granicach tych wprowadza siê ustalenia
niniejszej uchwa³y.
§ 13
Uchwala siê dla terenów objêtych niniejszym planem
30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
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§ 14

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§ 15
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XLIX/598/2002
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska na terenie dzia³ki nr 420 przy ul. Ko³³¹taja 15.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10, art. 26,
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pón.
zm.) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ko³³¹taja 15 w S³upsku w granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, którego ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
 zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
 rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cego za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y,
4) granicach obowi¹zywania planu  nale¿y przez to
rozumieæ granice pokazane na rysunku planu,
5) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
ROZDZIA£ II
Ustalenia dotycz¹ce ca³ego terenu opracowania
§3
1. Ustala siê funkcjê dworca autobusowego wraz z us³ugami handlu i gastronomii podstawowym przeznaczeniem terenu objêtego planem.
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2. Na terenie przeznaczonym na funkcjê podstawow¹
dopuszcza siê lokalizacjê inwestycji towarzysz¹cych
pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ one ograniczaæ przeznaczenia podstawowego.
3. Zaleca siê zachowanie istniej¹cych drzew.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe dla obszaru wyznaczonego
liniami rozgraniczaj¹cymi.
§4
1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce oznaczone na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ wyznaczaj¹ce obszar
przeznaczony na funkcjê podstawow¹ oznaczony symbolem 1 KS o powierzchni 0,6518 ha.
2. W granicach terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza siê modernizacjê i realizacjê nowych obiektów pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych warunków:
 maks. wysokoæ zabudowy- do III kondygnacji naziemnych plus poddasze u¿ytkowe,
 maks. wysokoæ najwy¿szego punktu budynku nad
terenem nie mo¿e przekroczyæ 15 m.
3. Ustala siê dwa wjazdy z dróg zewnêtrznych, po jednym z ulic Ko³³¹taja i Wileñskiej.
4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê nowych
obiektów nale¿y wykonaæ szczegó³owe badania geologiczne w trybie Prawa Geologicznego i Górniczego.

ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§7
1. W nowo wznoszonych obiektach, w podpiwniczeniach,
pomieszczenia przystosowaæ na ukrycia typu 1 dla ludnoci, na okres podwy¿szonej gotowoci obronnej pañstwa. W obszarze opracowania nie ustala siê lokalizacji wolnostoj¹cych obiektów obronnych.
2. Sieæ wodoci¹gowa winna spe³niaæ wymogi ustalone
dla wodoci¹gów w okresie podwy¿szonej gotowoci
obronnej pañstwa.
3. Obszar opracowania znajduje siê w zasiêgu akustycznym syreny alarmowej rejonu dworca PKP.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska
§8
Ustala siê zakaz:
 lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
 realizacji obiektów mog¹cych negatywnie wp³ywaæ na
rodowisko.
Ustala siê:
 dopuszczalny poziom ha³asu który mo¿e byæ emitowany z obszaru objêtego zmian¹ planu:
 w porze dnia  55 dB,
 w porze nocy  45 dB.

ROZDZIA£ IV
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

ROZDZIA£ VII
Ustalenia koñcowe

§5

§9

W zakresie sieci i urz¹dzeñ sanitarnych ustala siê:
 rozdzielczy system kanalizacji tj. kanalizacjê sanitarn¹
i deszczow¹,
 zaopatrzenie w wodê do celów socjalno-bytowych z
sieci miejskiej wodoci¹gowej,
 zaopatrzenie w gaz dla celów grzewczych obiektów z
sieci gazowej niskocinieniowej lub z sieci cieplnej c.o.,
 odprowadzenie cieków sanitarno-bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej
 odprowadzenie wód opadowych z terenów dzia³ek do
kanalizacji miejskiej po wstêpnym oczyszczeniu szczególnie z zanieczyszczeñ ropopochodnych Sk³ad cieków opadowych nie mo¿e przekraczaæ dopuszczalnych
wskaników okrelonych w zawartej umowie z u¿ytkownikiem sieci,
 wywóz odpadów sta³ych przez s³u¿by komunalne na
wysypisko w Bierkowie,
 adaptacjê istniej¹cej sieci cieplnej oraz zaopatrzenie w
ciep³o dla celów grzewczych z sieci cieplnej lub gazowej.

Nie ustala siê zadañ do realizacji jako lokalnych celów
publicznych.

§6
W zakresie sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych ustala siê:
 w przypadku zwiêkszenia poboru mocy i zasilania
uzyskaæ warunkami przy³¹czenia z Zak³adu Dystrybucji Rejonu Energetycznego w S³upsku.

§ 10
Ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 11
W granicach obowi¹zywania planu oznaczonych na
rysunku planu trac¹ moc ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
S³upska uchwalonego dnia 30 marca 1994 r. uchwa³¹
Rady Miejskiej w S³upsku Nr 583/94 sprzeczne z ustaleniami niniejszego planu.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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UCHWA£A Nr LIII/1625/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Nowej Abrahama na po³udnie od ulicy Jab³oniowej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), 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) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania ulicy
Nowej Abrahama na po³udnie od ulicy Jab³oniowej w
miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od pó³nocy  ulic¹ Jab³oniow¹,
2) od wschodu i zachodu  granicami projektowanej
trasy tzw. Nowej Abrahama i SKM (wraz z obszarem trasy i SKM),
3) od po³udnia  granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szadó³ki-£ostowice i Zakoniczyn, jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 009) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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 dzia-
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³alnoæ 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
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)
82  drogi i ulice zbiorcze
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH  w obrêbie dróg 82,
83.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) makroniwelacja  lokalna zmiana rzeby terenu i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokoæ wzglêdn¹ wiêksz¹ ni¿ 1 m
z wyj¹tkiem wkomponowania w stok jednej kondy-
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lizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

gnacji niewielkiego budynku (np. wolnostoj¹cy dom
jednorodzinny); zakaz makroniwelacji nie dotyczy form
powsta³ych antropogenicznie, istniej¹cych uprzednio
na zagospodarowanym terenie.
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 kana-

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

Lp.

Rodzaj funkcji

Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi
5

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

6.
7.
8.
9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

2

1000 m
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

MIN 22

100 miejsc siedz¹cych

MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8

2

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m
pow. u¿ytkowej

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

18.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

19.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

20.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

21.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

22.

Rzemios³o us³ugowe

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

2

1000 m
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

2

100 m
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318 ULICY
NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy Jab³oniowej
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 001

2. POWIERZCHNIA 2,50 ha

MIN 3

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23 Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa szeregowa,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  dla ma³ych domów mieszkalnych
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min 1000 m2, dla zabudowy bliniaczej min 400 m2,
dla zabudowy jednorodzinnej min 700 m2, dla zabudowy wielorodzinnej nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê,
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y,
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹ (³¹cznie
z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji),
2) ograniczenie makroniwelacji do potrzeb zwi¹zanych z lokalizacj¹ obiektów kubaturowych i niezbêdnej obs³ugi komunikacyjnej,
3) odprowadzenie wód opadowych ze zboczy w sposób zabezpieczaj¹cy zbocza przed erozj¹ wodn¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy g³ównej 008-83,
2) teren o trudnych warunkach gruntowych i skomplikowanych stosunkach wodnych  wystêpowanie p³ytkich s¹czeñ z przewarstwieñ piaszczystych,
wystêpowanie okresowych cieków wód powierzchniowych ze ladami erozji czynnej.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê,
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê,
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê,
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) zaleca siê poprzedzenie lokalizacji zabudowy ekspertyz¹ dotycz¹c¹ warunków geotechnicznych,
c) zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej w pasie
miêdzy lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
008-83.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,70 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa szeregowa, bliniacza,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,8,
2) zasady podzia³u  dla ma³ych domów mieszkalnych
min 1000 m2, dla zabudowy jednorodzinnej min 700
m2, dla zabudowy wielorodzinnej nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê,
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y,
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 60% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹ (³¹cznie
z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji),
2) ograniczenie makroniwelacji do potrzeb zwi¹zanych z lokalizacj¹ obiektów kubaturowych i niezbêdnej obs³ugi komunikacyjnej,
3) odprowadzenie wód opadowych ze zboczy w sposób zabezpieczaj¹cy zbocza przed erozj¹ wodn¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy g³ównej 008-83,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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: obowi¹zuje urz¹dzenie
punktu widokowego jak na rysunku planu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê poprzedzenie lokalizacji zabudowy ekspertyz¹ dotycz¹c¹ warunków geotechnicznych,
c) zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej w
pasie miêdzy lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy 008-83.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 003 2. POWIERZCHNIA 0,27 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23 Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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  0%,
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  dojazd z ulic poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy g³ównej 008-83,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê,
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê,
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê,
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z terenem s¹siaduj¹cym od wschodniej granicy planu,
b) zaleca siê wprowadzenie nasadzeñ drzew.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,79 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 10 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê,
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y,
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
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6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ warunki zabezpieczeñ akustycznych dla tego
typu obiektów w s¹siedztwie ulicy 008-83.
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: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) w obrêbie dzia³ek przyleg³ych do ulicy 008-83
zaleca siê realizacjê pasma zieleni izolacyjnej na
styku z tras¹,
c) teren integralnie zwi¹zany z terenem s¹siaduj¹cym od wschodniej granicy planu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 8,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna, zbiornik retencyjny
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszo-rowerowy (cie¿ka rowerowa odseparowana) na kierunku wschód-zachód,
8. PARKINGI
nie ustala siê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd do obiektów poprzez drogê technologiczn¹ zbiornika retencyjnego,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie otwartego koryta cieku i skarp w ci¹gu Potoku Oruñskiego, regulacja potoku ograniczona do potrzeb zwi¹zanych z odbiorem wód opadowych,
2) zachowanie istniej¹cej zieleni hydrogenicznej w
otoczeniu Potoku Oruñskiego (wycinka ograniczona do ciêæ sanitarnych),
3) ochrona ródliska Potoku Oruñskiego (zasiêg jak
na rysunku planu)  zakaz wprowadzania infrastruktury technicznej, poza odprowadzeniem wód opadowych, uzupe³nienie zieleni z zastosowaniem gatunków rodzimych, w sposób nie naruszaj¹cy funkcjonowania ródliska,
4) ograniczenie makroniwelacji do terenu przeznaczonego na zbiornik retencyjny,
5) zabezpieczenie odp³ywu wód opadowych ze zboczy w sposób chroni¹cy przed erozj¹ wodn¹,
6) realizacja cie¿ek i ci¹gów pieszych z wykluczeniem
materia³ów wylewanych i bitumicznych.
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: droga technologiczna w
celu utrzymania i eksploatacji zbiornika retencyjnego w granicach terenu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zagospodarowanie otoczenia zbiornika retencyjnego zieleni¹ nisk¹,
b) zalecany przebieg ci¹gu pieszo-rowerowego jak
na rysunku planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników zdefiniowane dla strefy 62,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê,
8. PARKINGI
nie ustala siê,
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo,
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
zachowanie otwartego koryta cieku i skarp w ci¹gu
Potoku Oruñskiego, regulacja potoku ograniczona do
potrzeb zwi¹zanych z odbiorem wód opadowych,
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
nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników zdefiniowane dla strefy 62,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszo-rowerowy (cie¿ka rowerowa odseparowana) na kierunku wschód-zachód,
8. PARKINGI
nie ustala siê,
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie otwartego koryta Potoku Oruñskiego,
regulacja potoku ograniczona do potrzeb zwi¹zanych z odbiorem wód opadowych,
2) ochrona ródliska Potoku Oruñskiego (zasiêg jak
na rysunku planu)  zakaz wprowadzania infrastruktury technicznej, poza odprowadzeniem wód opadowych, uzupe³nienie zieleni z zastosowaniem gatunków rodzimych, w sposób nie naruszaj¹cy funkcjonowania ródliska,
3) zakaz makroniwelacji,
4) zabezpieczenie odp³ywu wód opadowych ze zboczy w sposób chroni¹cy przed erozj¹ wodn¹,
5) realizacja cie¿ek i ci¹gów pieszych z wykluczeniem
materia³ów wylewanych i bitumicznych.
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: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zalecany przebieg ci¹gu pieszo-rowerowego jak na rysunku planu.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 7,24 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G 2/2 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5m.
Trasa tramwajowa, trasa rowerowa g³ówna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 45,0 m,
5. PARKINGI
wyklucza siê,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy od strony zabudowy mieszkaniowej w miarê potrzeby realizacja
urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej,
2) przejcie ulicy nad ródliskiem Potoku Oruñskiego
(zasiêg jak na rysunku planu) przy zachowaniu ródliska i zespo³ów rolinnoci.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê,
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) cie¿ka rowerowa jednostronna dwukierunkowa,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ Jab³oniow¹ 009-82 w etapie z wysp¹ centraln¹, docelowo z przejciem
jezdni g³ównych nad ulic¹ Jab³oniow¹,
c) zaleca siê wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2318
ULICY NOWEJ ABRAHAMA na po³udnie od ulicy
Jab³oniowej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 1,17 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z 2/2
Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5m, trasa tramwajowa, trasa rowerowa zbiorcza,
chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu,
5. PARKINGI
nie ustala siê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy od strony zabudowy mieszkaniowej w miarê potrzeby realizacja urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê,
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych ulicy.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Nowej
Abrahama na po³udnie od ulicy Jab³oniowej w miecie Gdañsku, w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
5) zasiêg ródliska Potoku Oruñskiego,
6) punkt widokowy o pe³nej panoramie do urz¹dzenia.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 30 wrzenia 1993 r. Nr
18, poz. 102),
2) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Jasieñ w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLI/281/92 Rady Miasta Gdañska
z dnia 17 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 11
czerwca 1992 r. Nr 13, poz. 69),
3) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXX/181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28
maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 12 wrzenia
1989 r. Nr 21, poz. 150).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

224
UCHWA£A Nr LIII/1626/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Abrahama
od torów kolejowych do Al. Rzeczypospolitej w miecie Gdañsku.

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.
§3

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), 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) Rada Miasta
Gdañska uchwala co nastêpuje:

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§1

§4

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Abrahama od torów kolejowych do Al. Rzeczypospolitej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar 11,15 ha.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
003) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
82  drogi i ulice zbiorcze
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym
85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne
itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33
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,

Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ ABRAHAMA OD TORÓW
KOLEJOWYCH DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr 0617
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,65 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 85 TERENY OBS£UGI KOMUNIKACJI  pêtla
tramwajowa
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  dostêpnoæ z Al. Rzeczypospolitej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
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3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Wody opadowe odprowadziæ do uk³adu kanalizacji deszczowej,
2) Na tereny nieutwardzone nale¿y wprowadziæ zieleñ w formie grup drzew i krzewów,
3) Teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV
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: obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie
ochrony poredniej (rejon II) ujêæ wody  Czarny
Dwór i Zaspa Wodna  decyzja Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia 19 stycznia 1996 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ ABRAHAMA OD TORÓW
KOLEJOWYCH DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr 0617
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 8,37 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83 Ul. NOWA ABRAHAMA  ULICA G£ÓWNA, G2/2
Parametry ulicy:
1) ulica g³ówna,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) dwutorowa linia tramwajowa usytuowana miedzy
jezdniami,
4) prêdkoæ projektowa  60 km/h,
5) jednostronna cie¿ka rowerowa w ci¹gu Al. Rzeczypospolitej  minimum 2,0 m,
6) obustronne chodniki  minimum 2 x 2,0 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 50,0 m

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Wody opadowe odprowadziæ do uk³adu kanalizacji deszczowej,
2) W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy w miarê potrzeby  realizacja urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej,
3) Pomiêdzy cie¿k¹ rowerow¹ a jezdni¹ Al. Rzeczypospolitej nale¿y wprowadziæ pas zakrzewieñ z pojedyñczymi drzewami,
4) Wprowadzenie szpaleru drzew od strony zabudowy mieszkaniowej,
5) Teren czêciowo po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim
Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza ø 700
2) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: zewnêtrzny teren ochrony poredniej rejon
II ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna  decyzja Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia
19 stycznia 1996 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: wêze³ z tzw. Drog¹ Czerwon¹  typu WB, z docelowym bezkolizyjnym przeprowadzeniem jezdni tzw. Drogi Czerwonej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ ABRAHAMA OD TORÓW
KOLEJOWYCH DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr 0617
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,13 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82 Ul. HYNKA  ULICA ZBIORCZA  Z 1/2
Parametry ulicy:
1) ulica zbiorcza
2) prêdkoæ projektowa  40km/h
3) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
4) obustronne chodniki  minimum 2 x 2,0 m,
5) jednostronna cie¿ka rowerowa  2,0 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 26,0m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) Wody opadowe odprowadziæ do uk³adu kanalizacji deszczowej,
2) Maksymalne zachowanie i uzupe³nienie istniej¹cej
szaty rolinnej,
3) Zachodni fragment terenu po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: zewnêtrzny teren ochrony poredniej rejon
II ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna  decyzja Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia
19 stycznia 1996 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Abrahama od torów kolejowych do Al. Rzeczypospolitej w miecie Gdañsku, w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania terenu,
3) cie¿ki rowerowe.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia
1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Gdañsk  Oliwa Dolna zatwierdzony Uchwa³¹ Nr IX/100/94 Rady Miasta Gdañska z dnia
8 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 37 z 14 grudnia 1994 r. poz. 195),
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa w miecie Gdañsku
zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 12 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9 z dnia 16 maja 1991 r. poz. 76 z pón. zm.).

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

225
UCHWA£A Nr IV/55/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Gdañska na rok
2003.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zmiana z 2002 r.:
Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113,
poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806); oraz art. 55 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.:
z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1592; zmiana z 2002 r.; Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113
poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806), art. 109, 115, ust. 1 pkt 2 oraz 116, 124 i 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zmiana z 1999 r.; Dz. U.
Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255, zmiana z 2000 r.: Dz. U. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550,Nr 95 poz. 1041, Nr 119
poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 45,
poz. 497, N 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368,
Nr 145, poz. 1623,; zmiana z 2002 r.: Dz. U. Nr 41 poz. 363
i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 200, poz. 1685), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska
(Dz. U.Nr 62, poz. 627, z pón. zm) oraz art. 41 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U.z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pón. zm.)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Ustala siê dochody bud¿etu miasta Gdañska na rok
2003 na kwotê
1.063.512.596 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do uchwa³y
w tym:
1. Dochody wynikaj¹ce z realizacji zadañ gminy
877.616.999 z³
w tym:
a) dochody w³asne i dotacje
852.543.004 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do uchwa³y
b) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
25.003.995 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do uchwa³y
c) dotacje na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
70.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do uchwa³y
*) Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.
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2. Dochody wynikaj¹ce z realizacji zadañ powiatu
185.895.597 z³
w tym:
a) dochody w³asne i dotacje
166.542.555 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do uchwa³y
b) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych
18.501.220 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do uchwa³y
c) dotacje na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
851.822 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do uchwa³y
II. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta Gdañska na rok 2003
na kwotê
1.022.479.745 z³
zgodnie za³¹cznikiem nr 1* do uchwa³y
w tym:
1. Wydatki na realizacjê zadañ gminy
751.419.879 z³
w tym:
a) wydatki na zadania w³asne
726.345.884 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y
b) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ 25.003.995 z³ zleconych ustawami
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y
c) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
70.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y
2. Wydatki na realizacjê zadañ powiatu 271.059.866 z³
w tym:
a) wydatki na zadania w³asne
251.706.824 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do uchwa³y
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych ustawami
18.501.220 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do uchwa³y
c) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
851.822 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do uchwa³y
§2
Ustala siê nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokociv
41.032.851 z³, któr¹ przeznacza siê na wykup obligacji
komunalnych i sp³atê rat kapita³owych kredytu
§3
1. Ustala siê:
 rozchody bud¿etu Miasta w kwocie 72.718.000 z³
 wykup obligacji
39.200.000 z³
 sp³ata po¿yczek i kredytów
33.518.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 15* do uchwa³y.
 przychody bud¿etu Miasta w kwocie 31.685.149 z³
 kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Gdañski Projekt Komunikacji Miejskiej
22.971.000 z³
 kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków
powodzi
3.000.000 z³
 kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków
powodzi (z 2001 r. nie wykorzystany w 2002 r.)
4.100.549 z³
 po¿yczka z WFOiGW na zagospodarowanie Pasa
Nadmorskiego
1.500.000 z³
 prywatyzacja mienia
3.600 z³
*) Za³¹czników Nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 nie publikuje siê.
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 sp³ata po¿yczek udzielonych
110.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 15* do uchwa³y.
2. Sp³ata kredytu bankowego preferencyjnego na usuwanie skutków powodzi w wysokoci 3.000.000 z³ nast¹pi z dochodów w³asnych bud¿etu miasta.
§4
0krela siê:
1. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do uchwa³y.
2. Kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11* do uchwa³y.
3. Dochody z tyt. wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 12*
do uchwa³y.
4. Dochody (dotacje celowe) i wydatki (dotacje celowe)
na zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 13* do uchwa³y
5. Wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z za³¹cznikiem nr 14* do uchwa³y.
§5
Tworzy siê rezerwê bud¿etu miasta:
a) ogóln¹ w kwocie
2.000.000 z³
b) celow¹ w kwocie
772.500 z³
w tym na:
 zabezpieczenie schronienia dla mieszkañców Gdañska na wypadek sytuacji kryzysowej typu powód,
silne mrozy i inne
187.500 z³
 wydatki zwi¹zane z tworzeniem Biura Regionalnego
w Brukseli
135.000 z³
 wydatki zwi¹zane z opracowaniem Planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe
300.000 z³
 wydatki na remonty budynków komunalnych, w których wiadczone s¹ us³ugi zdrowotne 150.000 z³
§6
1. Ustala siê plan:
przychodów:
 zak³adów bud¿etowych (gmina) w kwocie
305.744.296 z³
w tym dotacja
68.470.755 z³
 gospodarstw pomocniczych (powiat) w kwocie
142.922 z³
w tym dotacja
43.086 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 16* do uchwa³y
 rodków specjalnych:
 gminne w kwocie
12.187.977 z³
 powiatowe w kwocie
4.729.387 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 17* do uchwa³y
wydatków:
 zak³adów bud¿etowych (gmina) w kwocie
296.239.428 z³
 gospodarstw pomocniczych (powiat) w kwocie
186.008 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 16* do uchwa³y
 rodków specjalnych:
 gminne w kwocie
12.977.674 z³
 powiatowe w kwocie
4.830.851 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 17* do uchwa³y
*) Za³¹czników Nr 10-17 nie publikuje siê.
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2. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych:
Gminny Fundusz 0chrony rodowiska:
 przychody w kwocie
5.500.000 z³
 wydatki w kwocie
8.552.960 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 18* do uchwa³y.
Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska
 przychody w kwocie
1.900.000 z³
 wydatki w kwocie
3.812.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 19* do uchwa³y
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym:
 przychody w kwocie
1.601.000 z³
 wydatki w kwocie
1.600.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 20* do uchwa³y.
§7
Ustala siê górn¹ granicê kredytu krótkoterminowego,
który Prezydent Miasta Gdañska mo¿e zaci¹gn¹æ w roku
2003 w wysokoci 30.000.000 z³.
Sp³ata kredytu i powsta³ych z tego tytu³u zobowi¹zañ
nast¹pi z dochodów w³asnych bud¿etu miasta Gdañska.
§8
1. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Gdañska do przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami
w ramach dzia³u.
2. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Gdañska do zaci¹gania d³ugoterminowych kredytów do kwoty 3.000.000 z³
oraz do sp³aty z tego tytu³u zobowi¹zañ zgodnie z zawartymi umowami.
3. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Gdañska do zaci¹gania zobowi¹zañ w celu realizacji zadañ inwestycyjnych i remontowych do kwoty 121.000.000 z³ ponad
granicê ustalon¹ przez Radê Miasta Gdañska w bud¿ecie na rok 2003.
4. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Gdañska do lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach
bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy
obs³ugê bud¿etu gminy.
5. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Gdañska do zaci¹gania zobowi¹zañ bie¿¹cych do kwoty 13.300.000 z³.
6. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Gdañska do zaci¹gniêcia kredytu krótkoterminowego w wysokoci
30.000.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
niedoboru bud¿etowego.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr IV/59/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie przesuniêcia terminu zarz¹dzenia wyborów
do rad jednostek pomocniczych w Gdañsku.

Na podstawie art. 18, ust. 1, oraz art. 40, ust. 2, pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz
§ 81 ust. 2 Statutu Miasta Gdañska  przyjêtego uchwa³¹
Nr XL/1226/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia 25 padziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 101, poz. 1928
z dnia 14 grudnia 2001 r.) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. W zwi¹zku z przygotowywaniem pakietu zmian uchwa³
dotycz¹cych zasad i trybu przeprowadzania wyborów
do rad jednostek pomocniczych, okrelaj¹cych organizacjê, zasady finansowania, zakres dzia³ania jednostek pomocniczych oraz wysokoci diet s³u¿bowych
dla przewodnicz¹cych rad i zarz¹dów jednostek pomocniczych Miasta Gdañska, przesuwa siê termin zarz¹dzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych
okrelony w § 2 za³¹cznika do uchwa³y Nr XLIX/1488/
2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 23 maja 2002 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do
rad jednostek pomocniczych.
2. Wybory do rad jednostek pomocniczych winny byæ
zarz¹dzone przez Prezydenta Miasta nie póniej ni¿ w
terminie 6 miesiêcy od daty up³ywu kadencji Rady
Miasta Gdañska, która zakoñczy³a siê w dniu 10 padziernika 2002 r.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

227
UCHWA£A Nr IV/63/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokoci op³at za
parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach
strze¿onych zlokalizowanych na terenach komunalnych
Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1i art. 41
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), w
zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r Nr 9 poz. 43;
Nr 121, poz. 770; Nr 106, poz. 679; Dz. U. z 1998 r. Nr 106,
poz. 668; Nr 113, poz. 984) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê maksymalne wysokoci op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach strze¿onych, zlokalizowanych w poszczególnych strefach na terenach komunalnych Miasta Gdañsk, przy czym podzia³
Miasta na strefy oraz maksymaln¹ wysokoæ stawek op³at
w poszczególnych strefach zawiera za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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§2

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XLI/1272/2001 Rady Miasta
Gdañska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokoci op³at za parkowanie pojazdów
na parkingach strze¿onych zlokalizowanych na terenach
komunalnych Miasta Gdañska.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia i obowi¹zuje od dnia 15 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/63/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
Podzia³ Miasta Gdañska na strefy op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych
na parkingach strze¿onych le¿¹cych na terenach
komunalnych miasta oraz maksymalne wysokoci
op³at z tego tytu³u w poszczególnych strefach
1. Dla nadania jednoznacznoci postanowieniom niniejszej uchwa³y ustala siê odnosz¹cy siê wy³¹cznie do niej
nastêpuj¹cy podzia³ strefy miasta:
a) Strefa Centralna:
 Centrum Miasta  obszar ograniczony ulicami: Toruñska, Kamienna Grobla, Szafarnia, Stara Stocznia,
Wa³owa, £agiewniki, Jana z Kolna, 3-go Maja, Podwale Przedmiejskie, Okopowa,
 Wrzeszcz  obszar ograniczony ulicami: Batorego,
Sosnowa, Partyzantów, Gen. DeGaullea, Grunwaldzka, Lendziona, Dmowskiego, Mireckiego,
Boh.Getta Warszawskiego, Jakowa Dolina, Fiszera, Matejki,
b) Strefa ogólnomiejska  pozosta³e obszary miasta le¿¹ce w jego granicach administracyjnych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce maksymalne wysokoci op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach strze¿onych le¿¹cych na terenach komunalnych
Miasta Gdañska w poszczególnych strefach:

STREFA
CENTRALNA
OGÓLNOMIEJSKA

MAKSYMALNA WYSOKOÆ OP£AT
ZA PARKOWANIE w z³.
abonament
za 1 godz.
za dobê
miesiêczny
2,70
9,70
97,00
1,70

8,10

81,00
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UCHWA£A Nr IV/64/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLVIII/575/97 Rady Miasta Gdañska z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie szcze-
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gó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 i ust. 2
pkt 15 oraz 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.: 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984) oraz art. 4 pkt1,2,3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622, zm.: z 1997 r. Nr 60, poz. 369;
Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085;, Nr 154, poz. 1800 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Gdañska stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y Nr XLVIII/575/97 Rady Miasta Gdañska z dnia 24
kwietnia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Gdañska, zmienia siê ust. 4 pkt 5, nadaj¹c mu brzmienie nastêpuj¹ce:
4.5.1.Podstaw¹ obliczania iloci odpadów komunalnych
usuwanych z terenu danej nieruchomoci jest rzeczywista
iloæ odpadów odbierana z danej nieruchomoci.
4.5.2. Podstawê obliczania iloci odpadów komunalnych z terenu danej nieruchomoci stanowiæ mog¹ równie¿ nastêpuj¹ce normy gromadzenia odpadów w zale¿noci od funkcji obiektów:
1) domy mieszkalne
2,21 m3/mieszkañca/rok
2) ¿³obki
0,52 dm3/m2 pow./dobê
3) szko³y wy¿sze i uczelnie
0,48 dm3/m2 pow./dobê
4) zak³ady gastronomiczne
1,92 dm3/m2 pow./dobê
5) pawilony handlowe (spo¿ywcze i warzywnicze)
2,52 dm3/m2 pow./dobê
6) domy handlowe
0,48 dm3/m2 pow./dobê
7) sklepy z art. gospodarstwa domowego
1,17 dm3/m2 pow./dobê
8) sklepy tekstylne, miêsne 1,02 dm3/m2 pow./dobê
9) sklepy z art. chemicznymi, us³ugi fryzjerskie
0,73 dm3/m2 pow./dobê
10) sklepy z artyku³ami biurowymi
0,58 dm3/m2 pow./dobê
11) pralnie
0,44 dm3/m2 pow./dobê
12) sklepy obuwnicze, elektryczne, monopolowe
0,58 dm3/m2 pow./dobê
13) drogerie i apteki
0,73 dm3/m2 pow./dobê
14) szpitale
1,61 dm3/m2 pow./dobê
15) kina
0,60 dm3/1 miejsce/dobê
16) przychodnie lekarskie
0,44 dm3/m2 pow./dobê
17) muzea
0,26 dm3/m2 pow./dobê
18) piekarnie
0,99 dm3/m2 pow./dobê
19) biura i instytucje
0,89 dm3/m2 pow./dobê
20) zak³ady rzemielnicze i pozosta³e us³ugi
0,44 dm3/m2 pow./dobê
21) centra handlowe
1.10 dm3/m2 pow./dobê.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w prasie lokalnej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
.

Poz. 228, 229, 230, 231
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UCHWA£A Nr IV/65/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/361/99 z dnia 24
czerwca 1999 r. w sprawie czasu otwarcia placówek handlowych, us³ugowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm.:
2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)
oraz art. XII § 1 przepisów wprowadzaj¹cych Kodeks Pracy
(Dz. U. Nr 24 z 1974 r. poz. 142, zm.: z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
art. 22) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XI/361/99 Rady Miasta Gdañska z dnia
24 czerwca 1999 r. w sprawie czasu otwarcia placówek
handlowych, us³ugowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenia miasta Gdañska wprowadza siê zmiany:
 w treci uchwa³y wyrazy Zarz¹d Miasta Gdañska
zastêpuje siê wyrazami Prezydent Miasta Gdañska;
 w § 2 uchwa³y wykrela siê pkt 2.
§2
Pozosta³a treæ uchwa³y nie ulega zmianie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

230
UCHWA£A Nr IV/66/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVI/1161/2001 Rady
Miasta Gdañska z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie
wyznaczenia targowisk do prowadzenia dzia³alnoci
handlowej, us³ugowej i gastronomicznej na terenie miasta Gdañska oraz zatwierdzenia Regulaminu targowisk
miejskich.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z r. 2001, zm.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, poz. 1272
z 2002 r.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
w uchwale Nr XXXVI/1161/2001 r. z dnia 21 czerwca2001 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich do
prowadzenia dzia³alnoci handlowej, us³ugowej i gastronomicznej na terenie miasta Gdañska oraz zatwierdzenia
Regulaminu targowisk miejskich wprowadzam siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydent Miasta,
2) z za³¹cznika nr 1 do w/w uchwa³y wykrela siê pkt nr 5,
3) w za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y wyraz Zarz¹dca
zastêpuje siê wyrazem Operator.
§2
Pozosta³a treæ uchwa³y pozostaje bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

231
UCHWA£A Nr IV/69/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Gdañska Nr III/
47/2002 z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
zasad taryfowych oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591; zm.; Dz. U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo
przewozowe (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zm; Dz. U.
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; zm.: z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr III/47/2002 z dnia
5 grudnia 2002 r. Rady Miasta Gdañska w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w pkt II. Bilety Jednorazowe ppkt 4. otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: Bilety 24- godzinne jednorazowe wa¿ne s¹ 24 godziny od momentu skasowania.,
2) w pkt II. Bilety Jednorazowe ppkt 5. otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: Bilety ulgowe jednorazowe
24  godzinne grupowe wa¿ne s¹ 24 godziny od momentu skasowania i uprawniaj¹ do wspólnego przejazdu zorganizowanej grupy licz¹cej do 10 osób a w
tym do 1 osoby bez uprawnieñ do ulg i do 9 osób z
uprawnieniami do przejazdów ulgowych,
3) w pkt II. Bilety jednorazowe w ppkt 6. skrela siê
zdanie drugie,
4) w pkt II. Bilety jednorazowe w ppkt 9 wyrazy biletu jednorazowego ca³odziennego grupowego zastêpuje siê wyrazami biletu jednorazowego 24 
godzinnego grupowego,
5) w pkt II. Bilety jednorazowe w ppkt 10 wyrazy biletu jednorazowego ca³odziennego grupowego zastêpuje siê wyrazami biletu jednorazowego 24 
godzinnego grupowego,
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6) w pkt VII Uprawnienia do zakupu biletów okresowych
dopisuje siê ppkt 3 o nastêpuj¹cym brzmieniu: Do korzystania z biletów semestralnych o niekontrolowanej
iloci przejazdów wa¿nych we wszystkie dni tygodnia
uprawnieni s¹:
a) uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych
 do ukoñczenia 24 r. ¿ycia,
b) studenci szkó³ wy¿szych i wy¿szych szkó³ zawodowych,
c) dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkoli.
2. Zmienia siê treæ za³¹cznika nr 2 do uchwa³y ustalaj¹cego ceny za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska nadaj¹c jemu
brzmienie zawarte w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i obowi¹zuje od dnia 1 lutego 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/69/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Ceny biletów na linie zwyk³e, przyspieszone i popieszne
oraz op³at dodatkowych
cena [ z³ ]
I.

Bilety jednorazowe

1. Normalne

na przejazd w czasie

pe³nop³atne
do 10 min
do 30 min
do 60 min

2. 24 - godzinny
24 - godzinny grupowy
3. Na linie nocne
na przejazd w czasie
do 30 min
4. Na linie specjalne
jeden przejazd
5. Op³ata manipulacyjna za sprzeda¿ w pojedzie

II.

Bilety okresowe

ulgowe

1,20
2,40
3,60
7,20

0,60
1,20
1,80
3,60
33,00
1,80
1,20
0,30

3,60
2,40
0,30
pe³nop³atne

ulgowe

1. Miesiêczne na jedn¹ trasê wa¿ne od poniedzia³ku do pi¹tku
na odleg³oæ

do 6 przystanków
do 12 przystanków
do 18 przystanków
ponad 18 przystanków

27,60
42,60
55,20
76,70

13,80
21,30
27,60
38,40

2. Miesiêczne wa¿ne we wszystkie dni tygodnia
a) na jedn¹ trasê

na odleg³oæ

b) sieciowy

do 6 przystanków
do 12 przystanków
do 18 przystanków
ponad 18 przystanków

34,40
17,20
52,30
26,20
68,80
34,40
88,20
44,10
107,20
53,60
tylko ulgowe

3. Semestralne wa¿ne w okresie 1.09 - 31.01 lub 1.02 - 30.06
a) na jedn¹ trasê

na odleg³oæ

b) sieciowy

69,00
104,00
138,00
160,00
190,00

do 6 przystanków
do 12 przystanków
do 18 przystanków
ponad 18 przystanków
cena [ z³ ]

III.

Op³aty dodatkowe

op³ata dodatkowa za :
- przejazd bez biletu
- przewóz baga¿u lub zwierz¹t bez op³aty, baga¿u lub przedmiotów
niedozwolonych
-zatrzymanie lub zmianê trasy

Anulowanie op³aty dodatkowej

P³atne w

P³atne w

ci¹gu 7 dni

term. pón.

84,00
33,60

120,00
48,00
360,00
12,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 232, 233
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UCHWA£A Nr IV/71/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odp³atnoci
za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminê Miasto Gdañsk.
Na podstawie art. 5 ust. 5; art. 5a pkt 2 ppkt 1; art. 6.
pkt 1; art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 07 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.: Nr 111,
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.: Nr 41, poz. 362,
Nr 141, poz. 1185); § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ oraz
kszta³cenia w profilach w liceach profilowanych. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 61, poz. 625), art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia
994 r. o zasi³kach rodzinnych i pielêgnacyjnych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.:
Nr 60, poz. 636, Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.: Nr 104,
poz. 1104, z 2001 r.: Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405,
Nr 154, poz. 1791, z 2002 r.: Nr 74, poz. 676) oraz art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. 142, poz. 1591, zm. z
2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) oraz art. 4.1 ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679) Rada Miasta Gdañska uchwala co nastêpuje:
§1
Miasto Gdañsk zapewnia nieodp³atnie wychowanie,
nauczanie i opiekê w zakresie 5 godzinnych podstaw programowych.
§2
Odp³atnoæ za wiadczenia przedszkoli przekraczaj¹ce
podstawy programowe, o których mowa w § 1 obejmuj¹:
1) koszty surowców zu¿ytych do przygotowania posi³ków, których wysokoæ ustala siê z uwzglêdnieniem
racji pokarmowych odpowiadaj¹cych normom fizjologicznego zapotrzebowania w ¿ywieniu dzieci w
wieku od 3 do 6 lat, okrelonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej  zwane dalej stawk¹ ¿ywieniow¹,
2) koszty przygotowania posi³ków wraz z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od p³ac pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu posi³ków,
3) koszty zajêæ opiekuñczo-wychowawczych obejmuj¹cych prowadzenie zajêæ i utrzymanie przedszkola
w czasie przekraczaj¹cym podstawy programowe,
o którym mowa w § 1.
§3
Stawka ¿ywieniowa, o której mowa w § 2 ust. 1, odpowiada wysokoci aktualnych kosztów surowca zu¿ytego
do przygotowania posi³ków.
§4
Odp³atnoæ z tytu³u ponoszonych przez przedszkola

kosztów przygotowania posi³ków i kosztów zajêæ dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w czasie przekraczaj¹cym podstawy programowe ustala siê ³¹cznie na
19% minimalnego wynagrodzenia za pracê, z tego przypada na:
 koszty przygotowania posi³ku  14%,
 koszty zajêæ prowadzonych poza podstawy programowe  5%.
§5
1. Wysokoæ op³at za wiadczenia przedszkoli, o których
mowa w § 4, zostaje obni¿ona do 50% w przypadku
korzystania z us³ug przedszkola przez dwoje dzieci z
jednej rodziny i do 25% kwoty okrelonej dla jednego
dziecka za trzecie i dalsze dzieci, pod warunkiem, ¿e
dochód przypadaj¹cy na jedn¹ osobê w rodzinie nie
przekracza dochodu obowi¹zuj¹cego przy ustalaniu
prawa do zasi³ku rodzinnego.
2. Zwalnia siê z uiszczania op³aty sta³ej za us³ugi wiadczone przez przedszkola rodziców dzieci niepe³nosprawnych, uczêszczaj¹cych do przedszkoli miejskich,
a posiadaj¹cych orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych kwalifikuj¹cych te dzieci do przedszkoli specjalnych.
§6
Odp³atnoæ za ka¿de dziecko przy stosowaniu powy¿szych zasad zostanie ustalona w drodze umowy zawartej
pomiêdzy kierownictwem przedszkola a rodzicami.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr XIII/443/99 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr VIII/261/99 Rady Miasta Gdañska z dnia 25 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli miejskich.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

233
UCHWA£A Nr XLIII/455/2002
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kana³ow¹, Sobieskiego, Kociuszki, Chojnick¹,
Mostow¹ i rzek¹ Wierzyc¹ w Starogardzie Gdañskim.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 z
1999 r., poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Starogardzie Gdañskim uchwala co nastêpuje:
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Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kana³ow¹, Sobieskiego, Kociuszki, Chojnick¹, Mostow¹
i rzek¹ Wierzyc¹ w Starogardzie Gdañskim. Granice terenu opracowania przedstawia za³. graficzny nr 1 do
Uchwa³y  Rysunek planu w skali 1:1000.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sk³ada siê z czêci tekstowej  ustaleñ planu oraz czêci graficznej  rysunków: za³. nr 1 do Uchwa³y  Rysunek planu, za³. nr 2 A, 2 B, 2 C do Uchwa³y  Zasady
zagospodarowania dzia³ki i kszta³towania zabudowy.
§2
1. Ustalenia tekstowe planu stanowi¹:
1) ustalenia ogólne  § 3, § 4, § 5,
2) ustalenia szczegó³owe  § 6.
2. Ustalenia tekstowe zawarte s¹ w trzynastu grupach
tematycznych i s¹ one nastêpuj¹ce:
1) Oznaczenie identyfikacyjne terenu,
2) Funkcja terenu,
3) Zasady zagospodarowania terenu,
4) Zasady podzia³u na dzia³ki,
5) Zasady kszta³towania zabudowy,
a) istniej¹cej,
b) nowej,
6) Zasady obs³ugi komunikacyjnej,
7) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej:
a) zaopatrzenie w wodê,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych,
c) odprowadzenie wód opadowych,
d) zaopatrzenie w gaz,
e) zaopatrzenie w ciep³o,
f) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹,
g) gospodarka odpadami sta³ymi,
8) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego,
9) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska kulturowego i krajobrazu,
10) Tymczasowe sposoby zagospodarowania,
11) Obszary zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
12) Obszary rehabilitacji istniej¹cej zabudowy,
13) Obszary przekszta³ceñ terenów zdegradowanych.
3. Dla ka¿dego wydzielonego terenu obowi¹zuj¹ jednoczenie ustalenie ogólne i szczegó³owe. Brak ustaleñ z
danej grupy na poziomie ogólnym lub szczegó³owym
oznacza, ¿e obowi¹zuj¹ tylko jeden poziom ustaleñ 
ogólne lub szczegó³owe, a numeracja grup tematycznych ustaleñ w takim wypadku staje siê nieci¹g³a.
4. Ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ na ca³ym obszarze, natomiast ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ w obrêbie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) dominanta architektoniczna  akcent architektoniczny w postaci budynku, lub czêci budynku, wyró¿niaj¹cy siê z otoczenia form¹,
2) dominanta zielona  zieleñ wysoka lub rednia  zgrupowanie drzew lub krzewów, stanowi¹ca akcent kra-

14)
15)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
jobrazowy, ³agodz¹cy silnie zurbanizowany charakter
otoczenia,
domkniêcie kwarta³u zabudowy  wprowadzenie nowej zabudowy w wolne przestrzenie miêdzy budynkami na zasadzie uzupe³nienia plombowego,
dopuszczenie likwidacji/rozbiórki  oznacza, ¿e istniej¹cy budynek mo¿e byæ rozebrany i w jego miejscu
mo¿e powstaæ nowy obiekt lub teren mo¿e pozostaæ
niezabudowany,
dopuszczenie wymiany zabudowy dysharmonijnej:
mo¿liwoæ zast¹pienia istniej¹cego budynku przez
nowy obiekt wg zasad kszta³towania nowej zabudowy,
funkcje chronione  mieszkalnictwo oraz us³ugi nauki, kultury, owiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej,
kontekst przestrzenny  ogó³ elementów przestrzeni
(zagospodarowanie dzia³ki, forma i wielkoæ zabudowy, detal architektoniczny, charakter przestrzeni publicznych, itd.) ukszta³towanych i zestawionych w
sposób charakterystyczny dla najstarszej czêci miasta,
historyczna parcela  teren wydzielony liniami historycznego podzia³u w³asnociowego, zaznaczonymi na
rys.  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
kalenicowe ustawienie budynku  kalenica dachu równolegle do wskazanej w ustaleniach szczegó³owych
ulicy,
lokalizacja elementów zagospodarowania  tj. przejcia, przejazdy bramne, ogrodzenie terenu, most przez
rzekê, jest okrelona w planie poprzez:
 wymóg realizacji w miejscu wskazanym na rys. planu (ustaleniem jest wymóg i miejsce lokalizacji),
 wymóg realizacji bez okrelenia dok³adnego miejsca (ustaleniem jest tylko wymóg lokalizacji),
 dopuszczalna lokalizacja pozostawia inwestorowi
mo¿liwoæ realizacji danego elementu zagospodarowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku od drugiej kondygnacji, na szerokoci obejmuj¹cej maks. 50% szer. frontu budynku, dopuszcza
siê równie¿ wysuniêcie przed liniê zabudowy maks.
1,5 m schodów zewnêtrznych,
nowa kondygnacja  w przypadku nadbudowy istniej¹cego budynku oznacza podwy¿szenie zabudowy o
wysokoæ równ¹ redniej wysokoci kondygnacji (w
przypadku parterów us³ugowych tylko kondygnacji
od drugiej w górê) w istniej¹cym budynku,
obligatoryjne linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce linie
zabudowy dla podstawowej bry³y budynku (dotyczy
zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej
i gara¿y); w przypadku budynku bêd¹cego dominant¹ architektoniczn¹ (w rozumieniu planu) dopuszcza
siê wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku od drugiej kondygnacji, na szerokoci
obejmuj¹cej maks. 50% szer. frontu budynku po
uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
obiekty o wartociach kulturowych identyfikuj¹ce
przestrzeñ  budynki wa¿ne dla Starego miasta, bêd¹ce elementami to¿samoci kulturowej,
przestrzenne formy niekubaturowe  meble uliczne,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

16)

17)
18)

19)

20)

21)
22)
23)
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np. ³awki, stoliki, kwietniki, parawany, parasole, itp.
zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu, nie zwi¹zane
trwale z pod³o¿em,
powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu (dotyczy ka¿dej dzia³ki) niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami przyrody nieo¿ywionej; do powierzchni tej wlicza siê równie¿ powierzchniê zielon¹ na wy¿szych kondygnacjach, np. taras czy
dach pokryty traw¹,
powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%],
przekszta³cenie obszarów zdegradowanych  oznacza dzia³ania inwestycyjne na terenach dotychczas
nieu¿ytkowanych lub niew³aciwie zagospodarowanych a wa¿nych dla funkcjonowania obszaru planu
tzw. starego miasta oraz dla jego wyrazu przestrzennego,
rehabilitacja istniej¹cej zabudowy  oznacza kompleksowe dzia³ania dotycz¹ce zagospodarowania terenu,
kszta³towania elewacji, podniesienia standardu substancji budowlanej, podniesienia standardu wyposa¿enia technicznego; dla kwarta³u zabudowy w celu
uczytelnienia jego walorów kulturowych i kontekstu
przestrzennego (w rozumieniu planu),
reklama  oznacza szyld reklamowy, napis, b¹d inny
element dekoracyjny o powierzchni ponad 0,5 m2,
umieszczony na budynku a nie przewidziany pierwotnie jako integralna czêæ budynku lub umieszczony
na innym obiekcie budowlanym oraz ka¿dy obiekt
budowlany w ca³oci bêd¹cy reklam¹,
rewaloryzacja obiektów  podniesienie, wydobycie,
przywrócenie lub uczytelnienie walorów obiektu i jego kontekstu przestrzennego (w rozumieniu planu),
rekompozycja obiektu  zmiana gabarytów budynku,
kompozycji bry³y, elewacji, detalu architektonicznego, materia³ów elewacyjnych, formy dachu,
teren (przestrzeñ) ogólnodostêpny  teren do którego dostêp nie jest limitowany ¿adnymi ograniczeniami przedmiotowymi, np. ogrodzenie, bilet wstêpu,
pora doby, itp., ani podmiotowymi,
trwa³e zainwestowanie  stanowi¹ budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania jak, np. ogrodzenie, których demonta¿ trwa d³u¿ej ni¿ 12 godzin,
uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie
lub przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t,
mienia i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz np.
emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymagaj¹ca
sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym
natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny
i oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna
p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stro-
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mego  najwy¿sza kalenica dachu),
27) zabudowa gospodarcza  obiekty towarzysz¹ce budynkowi g³ównemu  funkcji podstawowej, np. gara¿, pomieszczenia-budynki techniczne, wyklucza
siê hodowlê zwierz¹t gospodarskich,
28) zabudowa dysharmonijna  obiekty o formie i gabarytach zabudowy  wyranie negatywnie odró¿niaj¹ce siê od otoczenia,
29) zasada kszta³towania bezporedniego s¹siedztwa
 dotyczy wprowadzenia nowej zabudowy w kwartale zabudowy istniej¹cej, oznacza kontynuacjê zasad kszta³towania zabudowy z zachowaniem cech
zabudowy s¹siedniej, zw³aszcza: zasad usytuowania na dzia³ce, gabarytu budynku, kszta³tu dachu,
zasad kszta³towania elewacji,
30) obszar zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej
 obszar, na którym wszystkie dzia³ania inwestycyjne musz¹ byæ poprzedzone wykonaniem kompleksowej analizy funkcjonalno  przestrzennej dla
ca³ego obszaru ni¹ objêtego; analiza zawieraæ powinna co najmniej dokumentacjê fotograficzn¹ terenu, analizê stanu istniej¹cego i otoczenia, ramowy program u¿ytkowy ca³oci terenu i jego rozmieszczenie, proponowane rozwi¹zania komunikacyjne oraz in¿ynieryjne, propozycje dotycz¹ce zagospodarowania terenu i podstawowych obiektów,
analizê skutków wp³ywu projektowanego zagospodarowania i zabudowy na rodowisko przyrodnicze i kulturowe, zasady kszta³towania sylwet zabudowy, krajobrazu, zieleni, w powi¹zaniu z otoczeniem i zgodnie z kontekstem miejsca oraz uwarunkowaniami historycznymi; analiza powy¿sza bêdzie
wymagana jako niezbêdny element wniosku o
wydanie pozwolenia na podzia³ nieruchomoci lub
wniosku o wydanie pozwolenia na budowê,
31) zorganizowane formy zieleni  zieleñ niska, rednia lub wysoka komponowana, w szczególnoci
dotyczy to pasów zieleni izolacyjnej wymaganych
w urz¹dzeniu terenu, szpalerów drzew wzd³u¿ ci¹gów pieszych oraz zgrupowañ drzew (forma okrelona w ustaleniach szczegó³owych).
2. Pojêcia zdefiniowane w ust. 1 oznaczono w tekcie
ustaleñ planu symbolem (*).
3. Sposób formu³owania ustaleñ tekstowych planu przedstawia poni¿sza tabela:
1. OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE
 na terenie planu wystêpuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia
identyfikacyjne:
 MU  tereny mieszkaniowo  us³ugowe
 U  tereny us³ugowe
 UK  tereny us³ug kultury i kultu religijnego
 UI  tereny us³ug innych  miejsca pamiêci
 KX  plac pieszy
 ZP  tereny zieleni parkowej
 IT  tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
 ZP,UI; UI,ZP; U,ZP; KP,ZP; UI,KX; UI,KP; U, ZP 
tereny mieszane, ³¹cz¹ce funkcje zdefiniowane powy¿ej
 KL (a), KL(b), KD, KX/KD  tereny komunikacji 
drogi w liniach rozgraniczaj¹cych
 KX (a), KX(b)  tereny komunikacji:
a  ci¹gi pieszo-jezdne i b  ci¹gi piesze
 KP  parkingi i postój taxi
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2. FUNKCJA TERENU
 ustalona z podzia³em na:
 funkcjê podstawow¹
 funkcjê dopuszczaln¹
 funkcjê wykluczon¹
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 okrelone w ustaleniach tekstowych i graficznych 
za³. nr 1 i za³. nr 2A, 2B, 2C do Uchwa³y poprzez:
 okrelenie obligatoryjnych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy*
 okrelenie minimalnej powierzchni przyrodniczo
czynnej* terenu
 dostêpnoæ terenów
 okrelenie powierzchni zabudowy na dzia³ce
 okrelenie zasad lokalizacji budynków, przestrzennych form niekubaturowych* i innych elementów zainwestowania na dzia³ce
 dla danego terenu mog¹ wystêpowaæ tylko niektóre z powy¿szych zasad
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 okrelone w ustaleniach tekstowych poprzez:
 okrelenie warunków dokonywania dalszych podzia³ów
 okrelenie dopuszczalnoci dokonywania scaleñ
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 okrelone w ustaleniach tekstowych i graficznych
 za³. nr 1 i za³. nr 2A, 2B, 2C do Uchwa³y poprzez:
 okrelenie dopuszczalnej formy dzia³ania w obrêbie budynku, tj. rewaloryzacji* obiektu, rekompozycji* obiektu, wymiany* zabudowy, likwidacji* zabudowy
 w przypadku wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania nowej zabudowy
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 okrelone w ustaleniach szczegó³owych poprzez:
 okrelenie kszta³tu dachu
 okrelenie zasad kszta³towania elewacji
 okrelenie maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej wysokoci zabudowy*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 okrelone w ustaleniach tekstowych dotycz¹:
 okrelenia zasad dojazdu do terenu
 okrelenie zasad polityki parkingowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 okrelone w ustaleniach tekstowych planu, z podzia³em na:
Zaopatrzenie w wodê
Odprowadzenie cieków sanitarnych
Odprowadzenie wód opadowych
Zaopatrzenie w gaz
Zaopatrzenie w ciep³o
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
Gospodarka odpadami sta³ymi
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 okrelone w ustaleniach tekstowych i graficznych 
za³. nr 1 do Uchwa³y, dotycz¹ w szczególnoci:
 kszta³towania zieleni miejskiej
 zasad wprowadzania zorganizowanych form zieleni* w zagospodarowaniu dzia³ki
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9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 okrelone w ustaleniach tekstowych i graficznych
 za³. nr 1 do Uchwa³y, dotycz¹ w szczególnoci:
 informacji o obszarach i obiektach wpisanych do
rejestru zabytków województwa
 zakresu uzgodnieñ projektów architektoniczno  budowlanych z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 zakresu prac archeologicznych
10. TYMCZASOWE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA
 okrelone w ustaleniach tekstowych
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 okrelone w ustaleniach tekstowych i graficznych
 za³. nr 1 do Uchwa³y
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 okrelone w ustaleniach tekstowych i graficznych
za³. nr 1 do Uchwa³y
13. OBSZARY PRZEKSZTA£CEÑ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 okrelone w ustaleniach tekstowych i graficznych
 za³. nr 1 do Uchwa³y
§4
1. Ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu s¹ nastêpuj¹ce:
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ dla otoczenia*, w szczególnoci
zakaz lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
okrelonych w par. 2 pkt 8 lit k) Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dn. 14 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska oraz wymagañ jakim powinny
odpowiadaæ (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 589 z pón.
zm.), tj inwestycje obejmuj¹ce urz¹dzenia emituj¹ce elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj¹ce w zakresie czêstotliwoci 0,03-300.000 MHz: radiolokacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne o sumarycznej, okrelonej zgodnie z przepisami
odrêbnymi, mocy nadajników wy¿szej od 10 W oraz
radiolinie
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy na granicy dzia³ki, dla wszystkich terenów na których dopuszczalna
jest lokalizacja budynków
 obligatoryjne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ jak na rys.
 za³. nr 1 do Uchwa³y
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ wewnêtrzny dzia³ki lub
scalenie dzia³ek pod warunkiem opracowania ka¿dorazowo:
 wstêpnego projektu podzia³u geodezyjnego, scalenia obejmuj¹cego poza oznaczeniem nieruchomoci s¹siednich tak¿e przedstawienie sposobu zagospodarowania przedmiotowej dzia³ki i co najmniej
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dzia³ek s¹siaduj¹cych przed i po podziale, scaleniu
 badania spójnoci podzia³u geodezyjnego z ustaleniami niniejszego planu
 ustala siê wymóg zachowania historycznych podzia³ów w³asnociowych  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dopuszcza siê otwory okienne i drzwiowe dla budynków sytuowanych na granicy dzia³ki od strony
terenów komunikacyjnych i terenów wód otwartych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 obs³uga komunikacyjna obszaru planu z istniej¹cych
ulic
 ustala siê podzia³ terenów komunikacyjnych na nastêpuj¹ce przestrzenie:
 KL (a)  ulice lokalne zewnêtrzne  powi¹zania obszaru planu z miastem,
 KL (b)  ulice lokalne wewnêtrzne  powi¹zanie
ulic dojazdowych z ulicami lokalnymi zewnêtrznymi KL (a)
 KD  ulice dojazdowe
 KX/KD  ci¹g pieszo  jezdny lub ulica dojazdowa
 KX (a)  ci¹g pieszo  jezdny
 KX (b)  ci¹g pieszy
 ustala siê wymóg zachowania:
 ograniczonego wjazdu samochodów ciê¿arowych
 zakazu parkowania samochodów ciê¿arowych
 zgrupowania miejsc postojowych ogólnodostêpne*
znajduj¹ siê w obrêbie terenów 12 KP; 30 U,ZP; 50
UI,KP, 42 KP,ZP; 45 KP,ZP, 54 U; 55 U, 57 U (w przypadku realizacji parkingu na terenach mieszanych)
oraz wg zasad okrelonych w przepisach szczegó³owych dla terenów komunikacji
 dopuszcza siê ruch rowerowy
 dla ka¿dego terenu ogólnodostêpnego* i terenu
przeznaczonego dla realizacji celów publicznych
(poza ulicami) ustala siê wymóg urz¹dzenia min 5
mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub ogólnosp³awnej
 docelowo wy³¹cznie do sieci kanalizacji sanitarnej 
istniej¹cej i projektowanej
Odprowadzenie wód opadowych  do istniej¹cej sieci
kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej
 docelowo wy³¹cznie do sieci kanalizacji deszczowej
 istniej¹cej i projektowanej
 dopuszcza siê zagospodarowanie wód opadowych
z dachów i terenów zieleni na w³asnej dzia³ce
 z ulic, placów i innych terenów utwardzonych wody
opadowe podczyciæ przed odprowadzeniem do
gruntu lub kanalizacji deszczowej
Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Zaopatrzenie w ciep³o  docelowo z istniej¹cej sieci
cieplnej po jej rozbudowie, na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
 dopuszcza siê indywidualne niskoemisyjne systemy
grzewcze
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej NN na warunkach uzgodnionych
z Zarz¹dca sieci

Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadzenie w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów, wywóz
na miejskie wysypisko odpadów
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona istniej¹cych drzew nie koliduj¹cych z projektowanym zainwestowaniem kubaturowym
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 obszar chroniony na podstawie decyzji nr 8 z dn.
08.07.1959 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj.
gdañskiego zespo³u urbanistycznego starego miasta Starogardu Gdañskiego; (za wyj¹tkiem terenów
oznaczonych symbolami: 1W, 2W, 3MU, 4ZP,IT,
5UI,ZP, 18MU, 03KL (a), 01KX(b), 07KX(b), 011KL(a),
012KL(a), czêæ terenu 04KL(b) i 016KX(a))  granica na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y (uk³ad urbanistyczny)
 w obszarze chronionym uk³adu urbanistycznego 
granica na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y uzgodnieniu z
Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie projektu architektoniczno  budowlanego podlega:
 projekt zagospodarowania dzia³ki w zakresie zachowanie historycznej struktury ukszta³towania wnêtrza
dzia³ki,
 elewacja budynku w przypadku budowy nowych
obiektów lub przebudowy i remontów obiektów istniej¹cych
 lokalizacja reklam* od strony przestrzeni ogólnodostêpnych*, terenów ulic i parkingów oraz w terenach
przeznaczonych dla realizacji celów publicznych
 dla obiektów o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ*  zaznaczonych na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y ustala siê wymóg zachowania formy
obiektu z mo¿liwoci¹ zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienia standardu
wyposa¿enia, o ile ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej
 dla obszaru uk³adu urbanistycznego wpisanego w
rejestr zabytków ustala siê wymóg prowadzenia
nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych
 ustala siê wymóg zachowania historycznych podzia³ów w³asnociowych  jak na rys. planu  za³. nr 1
do Uchwa³y
10. TYMCZASOWE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA
 zakaz tymczasowego zagospodarowania
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych*, jeli ustalenia szczegó³owe tak stanowi¹
 dla lokalizacji przestrzennych form niekubaturowych* obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu okrelone w pkt 3
2. Ustala siê procentow¹ stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na 0%.
§5
1. Ustalenia graficzne planu zawarte s¹ na za³¹cznikach
graficznych do niniejszej Uchwa³y:
1) Za³¹cznik nr 1  Rysunek planu w skali 1:1000,
2) Za³¹czniki nr 2A, 2B, 2 C  Zasady zagospodarowania dzia³ki i kszta³towania zabudowy.
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2. Na za³¹czniku nr 1 do Uchwa³y  obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenie identyfikacyjne terenu, literowo  cyfrowe, dla którego w tekcie Uchwa³y ustalono zasady zagospodarowania i zabudowy,
4) obligatoryjne linie zabudowy*,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy*,
6) dopuszczalna likwidacja/wyburzenia* istniej¹cej zabudowy
7) dopuszczalna wymiana* zabudowy dysharmonijnej*
8) granice obszaru obowi¹zuj¹cych zasad zagospodarowania dzia³ki i kszta³towania zabudowy wg za³.
nr 2A, 2B, 2C do Uchwa³y,
9) miejsce lokalizacji dominanty architektonicznej*,
10) zorganizowane formy zieleni* wymagane w urz¹dzeniu terenu:
a) wymagana w urz¹dzeniu terenu dominanta zielona,
b) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
11) ci¹g pieszy wymagany w urz¹dzeniu terenu,
12) wymagana lokalizacja przejcia bramnego lub
przejcia i przejazdu bramnego,
13) granice obszarów i obiektów figuruj¹cych w rejestrze zabytków nieruchomych:
a) uk³ad urbanistyczny,
b) pojedyncze obiekty, w tym fragmenty nieistniej¹ce dawnych murów obronnych,
14) obiekty i elementy o walorach historycznych do zachowania:
c) obiekty postulowane do wpisania do rejestru zabytków województwa,
d) obiekty o wartociach kulturowych identyfikuj¹ce przestrzeñ*
e) linie historycznego podzia³u w³asnociowego
15) obszary zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*
16) granice obszarów zdegradowanych*
17) granice rehabilitacji istniej¹cej zabudowy*
3. Na Za³¹czniku nr 2A obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) % powierzchni zabudowy* poszczególnych historycznych parcel*,
2) tylne, nieprzekraczalne linie zabudowy* kamienicy
frontowej i oficyny tylnej,
3) ustalenie tekstowe dot. zagospodarowania dzia³ki
przedstawione w tabeli.
4. Na Za³¹czniku nr 2B obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) dopuszczalne formy, gabaryty, kszta³t dachu budynku kamienicy frontowej przedstawione na schematach graficznych,
2) ustalenie tekstowe dot. zasad kszta³towania zabudowy i kompozycji elewacji przedstawione w tabeli.
5. Na Za³¹czniku nr 2C obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) dopuszczalne formy, gabaryty, kszta³t dachu budynku oficyny bocznej i oficyny tylnej przedstawione na
schematach graficznych,
2) ustalenie tekstowe dot. zasad kszta³towania zabu-
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dowy i kompozycji elewacji oficyny tylnej przedstawione w tabeli.
6. Przebieg linii zabudowy lub granic obszarów pokrywa
siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu, chyba, ¿e na rysunku
planu  za³. nr 1 do Uchwa³y lub w ustaleniach szczegó³owych ustalono inny ich przebieg np. podaj¹c wymiar, odleg³oæ itp.
7. Pozosta³e oznaczenia graficzne zawarte w za³¹cznikach
graficznych maj¹ charakter informacyjny.
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe
§6
1. Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ tylko terenu w liniach
rozgraniczaj¹cych, okrelonego oznaczeniem identyfikacyjnym.
2. Ustalenia szczegó³owe przedstawiono w postaci kart
poszczególnych terenów od 1 do 61 (z wy³¹czeniem
terenów komunikacyjnych) i s¹ one nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1W
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  wody p³yn¹ce  rzeka Wierzyca
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg zachowanie istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
 wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym zarz¹dc¹
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 2W
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  wody p³yn¹ce  kana³ rzeki
Wierzycy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg zachowanie istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
 wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym zarz¹dc¹
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 3 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
60%
 dopuszcza siê lokalizacjê przejcia i przejazdu bramnego na zaplecze zabudowy od ul. Chojnickiej
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr do Uchwa³y pokrywa siê z po³udniow¹ granic¹ dzia³ki geodezyjnej nr 110
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 12 m
od poziomu ul. Chojnickiej
 ustala siê wymóg realizacji dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych od 15o
do 30o, ustawienie kalenicowe* do ulicy Chojnickiej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Chojnickiej
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 4 ZP, IT
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ parkowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu technicznej obs³ugi gospodarki  podczyszczalnia wód opadowych
 funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 dopuszcza siê 40% utwardzenia terenu
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  5 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd na potrzeby obs³ugi terenu i dojcie od strony ulicy Mostowej i ci¹gu pieszo-jezdnego 01KX(b)
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenami 5 UI, ZP; 6 MU, czêci
terenu 016 KX(a)). Analizy funkcjonalno-przestrzenne dla obszaru winny obejmowaæ tak¿e rozwi¹zania
przejcia i przejazdu pod ulic¹ Chojnick¹.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 5 UI, ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  miejsce pamiêci, zieleñ urz¹dzona
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 zakaz lokalizacji budynków
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej*
 80%
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd na potrzeby obs³ugi terenu i dojcie od ul.
Mostowej  016KX(a) i 01KX(b)
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 zieleñ kszta³towana kompozycyjnie niska i wysoka
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w granicach obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y (³¹cznie z terenami 4ZP,IT, 6 MU,
01KX(a) oraz czêæ 016KX(a)); analizy funkcjonalno-przestrzenne obszaru winny obejmowaæ tak¿e
rozwi¹zania przejcia i przejazdu pod ulic¹ Chojnick¹.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 6 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej, zieleñ parkowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej*
20%
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 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 wymagana lokalizacja przejcia i przejazdu bramnego na zaplecze zabudowy zlokalizowanej wzd³u¿
ul. Mostowej w miejscu wskazanym na rysunku
planu  za³. nr 1 do Uchwa³y
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys.
 za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê z zachodni¹
granic¹ dzia³ek geodezyjnych nr 113, 115
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 10,5 m
 ustala siê wymóg realizacji dachu dwuspadowego
o nachyleniu po³aci dachowych od 15o do 30o, ustawienie kalenicowe* do ulicy Mostowej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul Mostowej
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenami 4ZP,IT; 5UI,ZP, 01KX(b)
i czêæ 016KX(a)); analiza funkcjonalno-przestrzenna obszaru winna obejmowaæ tak¿e rozwi¹zanie
przejcia i przejazdu pod ul. Chojnick¹
13. OBSZARY PRZEKSZTA£CEÑ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 teren po³o¿ony w granicach obszaru przekszta³ceñ
terenów zdegradowanych*  granice na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y (³¹cznie z terenami: czêæ 7MU,
8ZP; 9ZP)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 7 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 100% powierzchni zabudowy* na
dzia³kach nr 119 i 120
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego  jak
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji przejcia bramnego do
terenu 8ZP  jak na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej*
30% (za wyj¹tkiem dzia³ek nr 119 i 120)
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys.
 za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê ze wschodni¹
granic¹ dzia³ek geodezyjnych nr 117, 118, 119, 120
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê mo¿liwoæ likwidacji* zabudowy zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 budynek na dzia³ce nr 116 o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* zaznaczony na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y; do zachowania
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  8 m,
liczona od poziomu ul. Szewskiej
 dopuszcza siê lokalizacjê jednej kondygnacji mieszkalnej lub us³ugowej poni¿ej poziomu ul. Szewskiej
 ustala siê wymóg realizacji dachu dwuspadowego
o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do 45o, ustawienie kalenicowe* do ulicy Szewskiej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Szewskiej
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9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek zachodni (wzd³u¿ Wierzycy, ul Szewskiej, Chojnickiej, Krzywej)  fragment nieistniej¹cy, chroniony na podstawie decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r.
o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace
ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z czêci¹ 14UK)
13. OBSZARY PRZEKSZTA£CEÑ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 czêæ terenu po³o¿ona w granicach obszaru przekszta³ceñ terenów zdegradowanych*  granice na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y (³¹cznie z terenami: 6MU,
8ZP; 9ZP)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 8 ZP
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zieleñ parkowa wzd³u¿ rzeki Wierzycy, wraz z ci¹giem pieszym
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 min. procent powierzchni przyrodniczo czynnej* 
60%
 zakaz trwa³ego zainwestowania* i lokalizacji przestrzennych form niekubaturowych*
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego  jak
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanych form
zieleni* w postaci zieleni niskiej i redniej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Mostowej
 miejsca postojowe dla rowerów nale¿y sytuowaæ
w czêci zachodniej  okolice ul. Mostowej
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w granicach obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y (³¹cznie z terenem 9 ZP)
13. OBSZARY PRZEKSZTA£CEÑ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 teren po³o¿ony w granicach obszaru przekszta³ceñ
terenów zdegradowanych*  granice na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y (³¹cznie z terenami: czêæ 7MU,
6MU; 9ZP)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 9 ZP
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zieleñ parkowa wzd³u¿ rzeki Wierzycy, wraz z ci¹giem pieszym
 dopuszczalna  lokalizacja przestrzennych form niekubaturowych* z zakresu handlu i gastronomii
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 min. procent powierzchni przyrodniczo czynnej* 
80%
 zakaz trwa³ego zainwestowania*
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 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych* ograniczonych nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy*
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego  jak
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji mostu na Wierzycy,
³¹cz¹cego tereny zieleni parkowej po obu stronach
rzeki
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanych form
zieleni* w postaci zieleni niskiej i redniej
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 przestrzenne formy niekubaturowe* o maksymalnej
wysokoci*  4 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Hallera, istniej¹cym przejazdem bramnym w terenie 17MU
 dojcie przejciem bramnym od ul. Szewskiej i projektowanym ci¹giem pieszym
 zakaz parkowania pojazdów samochodowych
 miejsca postojowe dla rowerów sytuowaæ w czêci pó³nocnej  okolice ul. Hallera
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek zachodni (wzd³u¿ Wierzycy, ul Szewskiej, Chojnickiej, Krzywej) wraz z baszt¹ przy kociele w.
Mateusza (w s¹siedztwie terenu) chroniony na podstawie decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace
ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
 uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podlega:
 lokalizacja oraz forma przestrzennych form niekubaturowych*
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenem 8 ZP)
13. OBSZARY PRZEKSZTA£CEÑ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 teren po³o¿ony w granicach obszaru przekszta³ceñ
terenów zdegradowanych*  granice na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y (³¹cznie z terenami: czêæ 7MU,
6MU; 9ZP)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 10MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 10%
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê podwy¿szenie zabudowy na dzia³ce
nr 125, od strony ul Koziej o jedn¹ now¹ kondygnacjê*
 dopuszcza siê rekompozycjê* zabudowy na dzia³ce
nr 126 od strony ul. Koziej
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 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 budynki o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ*- zaznaczonych na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y do zachowania
 dla pozosta³ych obiektów dopuszcza siê mo¿liwoæ
zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych,
podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych
obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe
formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy,
wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Szewskiej, Koziej, Spichrzowej, Chojnickiej
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 teren po³o¿ony w granicach obszaru rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy*  granice na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 11 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 zagospodarowanie dzia³ki wg rys.  za³. 2A do
Uchwa³y
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rewaloryzacjê* zabudowy od strony ul. Spichrzowej na dzia³ce nr 133
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
 budynki o wartociach kulturowych identyfikuj¹ce
przestrzeñ*  jak na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y do
zachowania
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys.
 za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 131, 132, 134
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Spichrzowej, Chojnickiej, Rynku
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 budynek na dzia³ce 135 (Rynek 23) postulowany do
wpisania do rejestru zabytków województwa
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 12 KP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  parking;
 funkcja dopuszczalna  zieleñ publiczna
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 zakaz lokalizacji budynków
 w przypadku urz¹dzenia terenu zieleni ustala siê wymóg urz¹dzenia zieleñca (zieleñ niska)
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Szewskiej, Spichrzowej i Koziej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 13 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zagospodarowanie dzia³ki wg rys.  za³. 2A do
Uchwa³y
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys.
 za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 139, 140, 141
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg rekompozycji* lub wymiany zabudowy dysharmonijnej*  zaznaczonej na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Spichrzowej, Rynku
11. OBSZARY ZORGANZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej* zaznaczonym na rys.- za³.
nr 1 do Uchwa³y
13. OBSZARY PRZEKSZTA£CEÑ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 teren po³o¿ony w granicach obszaru przekszta³ceñ
terenów zdegradowanych*  granice na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 14 UK
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug
kultu religijnego
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu
owiaty, s³u¿by zdrowia lub handlu oraz zabudowa
mieszkaniowa towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 dopuszcza siê 100% utwardzenia nawierzchni
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego bruku
 obowi¹zuje obligatoryjna linia zabudowy*  jak na
rys. za³. nr 1 do Uchwa³y, pokrywaj¹ca siê z czêci¹
wschodniej granicy dzia³ki geodezyjnej nr 142 i ³¹czy naro¿nik dzia³ki z naro¿nikiem murów obronnych
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie jednej dzia³ki pod zabudowê wzd³u¿ murów miejskich, granice tej dzia³ki
zgodnie z obligatoryjn¹* lini¹ zabudowy wskazan¹
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
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5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 zgodnie z wytycznymi Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 projektowany obiekt zlokalizowaæ bezporednio na
murze
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  8 m,
liczona od poziomu ul. Szewskiej
 dopuszcza siê lokalizacjê jednej kondygnacji mieszkalnej lub us³ugowej poni¿ej poziomu ul. Szewskiej
 ustala siê wymóg realizacji dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych od 30o
do 45o, kalenica równolegle do ulicy Szewskiej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Hallera lub ul. Szewskiej
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 koció³ pw. w. Mateusza chroniony na podstawie
decyzji nr 242 z dn. 06.08.1962 r. o wpisaniu do
rejestru zabytków woj. Gdañskiego
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek zachodni (wzd³u¿ Wierzycy, ul Szewskiej, Chojnickiej, Krzywej) chroniony na podstawie decyzji
nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru
zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace
ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
 uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podlegaj¹ wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrêbie wydzielonego terenu,
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 czêæ terenu po³o¿ona w granicach obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.
 za³. nr 1 do Uchwa³y (³¹cznie z terenem 7MU)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 15 UK
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug
kultu religijnego, mieszkaniowa
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji, owiaty, s³u¿by zdrowia lub handlu oraz
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
10%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rekompozycjê* zabudowy (budynki
Domu Parafialnego)
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji nowych budynków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Hallera
 miejsca parkingowe zapewniæ na w³asnym terenie
w iloci min 5 mp
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek zachodni (wzd³u¿ Wierzycy, ul Szewskiej, Choj-
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nickiej, Krzywej) wraz z baszt¹ przy kociele w.
Mateusza chroniony na podstawie decyzji nr 949 z
dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków
woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 16 U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug
kultury
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu i gastronomii, zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo  czynnej*  10%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg konserwacji budynków baszty
naro¿nej i baszty bramy gdañskiej zgodnie z wytycznymi Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji nowych budynków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Bocznej, Hallera
 zapewniæ miejsca parkingowe w iloci min. 5 mp
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek zachodni (wzd³u¿ Wierzycy, ul Szewskiej, Chojnickiej, Krzywej) wraz z baszt¹ naro¿n¹ i baszt¹ bramy gdañskiej chroniony na podstawie decyzji nr 949
z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków
woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 17 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg s³u¿ebnoci dojazdu i dojcia do
dzia³ki 151/1
 dopuszcza siê 100% utwardzenia terenu (niezabudowanego  przejcie bramne)
 nie ustala siê% terenu powierzchni przyrodniczoczynnej*
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego przejcia
i przejazdu bramnego
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 zabudowa o wartociach kulturowych identyfikuj¹ca przestrzeñ* do zachowania
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Hallera
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 18 MU
2. FUNKCJA TERENU
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 podstawowa  zabudowa us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
lub mieszkaniowa, gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
15%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rewaloryzacjê* lub wymianê istniej¹cej zabudowy
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  4 m
 dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego
 w przypadku realizacji dachu stromego ustala siê
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowych
od 12o do 30o; ustawienie kalenicowe* do ulicy
Kana³owej, a dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy*
mo¿na zwiêkszyæ o 1,5 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Kana³owej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 19 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo  czynnej*  20% (za wyj¹tkiem dzia³ki 161 i 162)
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 161, 162, 164
 dopuszcza siê 100% powierzchni zabudowy* dzia³ek nr 161, 162
 dopuszcza siê lokalizacjê ci¹gu pieszego w urz¹dzeniu terenu jako kontynuacjê ci¹gu pieszego nad rzek¹ Wierzyc¹ i Kana³em
 dopuszcza siê lokalizacjê nowej zabudowy na dzia³ce nr 164 od strony ul. Browarowej oraz na dzia³ce
nr 162
 dopuszcza siê lokalizacjê niekubaturowych form
przestrzennych* zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹,
od strony kana³u do istniej¹cej zabudowy na dzia³ce
163 i do muru na dzia³ce nr 164
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* na dzia³ce nr 161
 dla pozosta³ej zabudowy dopuszcza siê mo¿liwoæ
zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej
zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
10,5 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu dwu lub jedno spadowego o nachyleniu po³aci dachowych od
12o do 45o; ustalenie kalenicowe do ul. Browarowej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Podgórnej, Browarowej, Hallera
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9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek pó³nocny chroniony na podstawie decyzji nr 949
z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków
woj. gdañskiego
 projekt architektoniczno  budowlany nowej zabudowy wymaga uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 20 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 10%
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 173, 174, 176/2
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy, wpisan¹ w kontekst
przestrzenny* lokalizacji
 budynek o wartociach kulturowych identyfikuj¹cy przestrzeñ* (zaznaczony na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y) do zachowania
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Killiñskiego, Krótkiej, Browarowej, Hallera
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 21 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  parkingi, zabudowa gospodarcza*
towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo  czynnej*  15%
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 169, 170, 171
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* istniej¹cej zabudowy
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  10,5 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu dwu lub jednospadowego (spadek w kierunku ulicy) o nachyleniu po³aci dachowych od 12o do 45o; ustawienie
kalenicowe* do wszystkich ulic
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Browarowej, Krótkiej i Kiliñskiego
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 22 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  parkingi, zabudowa gospodarcza*
towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo  czynnej*  15%
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 167, 168
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg zachowania zabudowy o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 kszta³towanie nowej zabudowy na zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Podgórnej, Kiliñskiego, Browarowej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 23 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 182, 187, 188/1-2
 zagospodarowanie dzia³ki wg rys.  za³. 2A do
Uchwa³y
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 budynki o wartociach kulturowych identyfikuj¹ce
przestrzeñ* (zaznaczone na rys.  za³. nr do Uchwa³y) do zachowania
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Hallera, Killiñskiego, Podgórnej, Rynku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 24 MU
2. FUNKCJA TERENU
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 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
15%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dla budynku Wodna 7d dopuszcza siê mo¿liwoæ
zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej
zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê pozosta³ej zabudowy
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  10,5 m
 dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego
 w przypadku realizacji dachu stromego ustala siê
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowych
od 12o do 30o; ustawienie kalenicowe* w stosunku do ulic, a maks. wysokoæ zabudowy* mo¿na
zwiêkszyæ o 1,5 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Podgórnej i Wodnej
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek pó³nocny chroniony na podstawie decyzji nr 949
z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków
woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 25 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  parkingi, zabudowa gospodarcza*
towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
20%
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 196/1-2, 463
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê pozosta³ej zabudowy
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  10,5 m
 dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego
 w przypadku realizacji dachu stromego ustala siê
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowych
od 12o do 30o; ustawienie kalenicowe* w stosunku do ulic, a maks. dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy* mo¿na zwiêkszyæ o 1,5 m
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Wodnej i Podgórnej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 26 UK
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug
kultu religijnego
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 dopuszcza siê 100% utwardzenia nawierzchni
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg konserwacji zgodnie z wytycznymi Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 budynek o wartociach kulturowych identyfikuj¹cy przestrzeñ* (zaznaczony na rys.  za³. nr do
Uchwa³y) do zachowania
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji nowych budynków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Podgórnej, ul. Wodnej i ul.
Tczewskiej
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 koció³ pw. w. Katarzyny postulowany do wpisania do rejestru zabytków
 uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podlegaj¹ wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrêbie wydzielonego terenu,
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 27 UK
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug
kultu religijnego
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji, owiaty, s³u¿by zdrowia lub handlu oraz
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
30%
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczone na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 202, 510
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê zabudowy dysharmonijnej* Domu Parafialnego przy ul.
Wodnej
 ustala siê dla zabudowy od strony ul. Tczewskiej
dopuszczenie mo¿liwoci zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy  nowe formy winny byæ
kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
 budynek kaplicy o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* do zachowania
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszczalna maks. wysokoæ zabudowy*  10,5 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
jedno lub dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych od 12o do 30o; ustawienie kalenicowe*
do ul. Tczewskiej
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Wodnej i ul. Tczewskiej
 miejsca parkingowe zapewniæ na w³asnym terenie
w iloci min 5 mp
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni, chroniony na podstawie decyzji nr
949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 28 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej*
50%
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczoea na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 196/1-2
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê wymianê* zabudowy dysharmonijnej zaznaczonej na rys  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg konserwacji zabudowy Baszty
M³yñskiej i najbli¿szego otoczenia wed³ug zaleceñ
Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  8 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego,
jednospadowego o nachyleniu po³aci dachowej od
12o do 30o, ustawienie kalenicowe* do granicy
dzia³ki; spadek do wewn¹trz zespo³u zabudowy
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Wodnej
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek pó³nocny i wschodni, chroniony na podstawie
decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
 Baszta M³yñska, ul Wodna 3 chroniona na podstawie decyzji nr 856 z dn. 30.03.1983 r. o wpisaniu do
rejestru zabytków województwa gdañskiego
 wszelkie prace projektowe i wykonawcze w obrêbie budynku baszty i w najbli¿szym otoczeniu podlegaj¹ uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 29 ZP
2. FUNKCJA TERENU
podstawowa  zieleñ parkowa wzd³u¿ Kana³u, wraz z
ci¹giem pieszym
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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 min. procent powierzchni przyrodniczo czynnej* 
80%
 zakaz trwa³ego zainwestowania*
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 ustala siê wymóg ogrodzenia terenu (za wyj¹tkiem
granicy z terenem 30 U,ZP)
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego  jak
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanych form
zieleni* w postaci zieleni niskiej i redniej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Wodnej
 zakaz parkowania pojazdów samochodowych
 miejsca postojowe dla rowerów lokalizowaæ od
strony ul. Wodnej
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek pó³nocny wraz z basztami chroniony na podstawie decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne
zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenem 30 U, ZP)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 30 U,ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultury, owiaty, sportu i rekreacji, zieleñ parkowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu i gastronomii, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej, parkingi,
zabudowa us³ugowo-produkcyjna, urz¹dzenia infrastruktury technicznej
 funkcja wykluczona  bazy transportowe, naprawy
i diagnostyka pojazdów, myjnie samochodowe, dystrybucja paliw, sk³adowa, hurtowa uci¹¿liwa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg ogrodzenia terenu, za wyj¹tkiem
odcinka na granicy z terenem 29ZP
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ funkcjonowanie studni g³êbinowej na dzia³ce nr 511/5 i ewentualne warunki wynikaj¹ce z decyzji o ustaleniu strefy
ochronnej studni (opracowanych na podstawie odrêbnych przepisów)
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanej formy
zieleni* w postaci pasa zieleni izolacyjno  krajobrazowej od ul. Tczewskiej  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych* zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ podstawow¹
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
30%
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5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê wymianê* zabudowy dysharmonijnej zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dla pozosta³ych budynków dopuszcza siê mo¿liwoæ
zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych,
podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych
obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy  nowe
formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy,
wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
 ustala siê wymóg zachowania zabudowy o walorach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* zaznaczonej na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  15 m
 maks. dopuszczalna wysokoæ przestrzennych form
niekubaturowych*  4 m
 dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego
 w przypadku zastosowania dachu stromego maks.
dopuszczalna wysokoæ zabudowy* mo¿na zwiêkszyæ o 1,5 m.
 ustala siê nachylenie po³aci dachowych od 12o do
30o ustawienie kalenicowe* w stosunku do Kana³u
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Tczewskiej
 ustala siê wymóg lokalizacji min 30 mp
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 zieleñ w pasie izolacyjno  krajobrazowym komponowana: wysoka, rednia i niska; szer. min 10m
 istniej¹c¹ zieleñ wkomponowaæ w pas zieleni izolacyjno  krajobrazowej (wzd³u¿ ul. Tczewskiej)
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni, chroniony na podstawie decyzji nr
949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne
zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenem 29 ZP)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 31 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
20%
 ustala siê wymóg odsuniêcia nowej zabudowy co
najmniej 5 m od wierzcho³ka skarpy
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
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 ustala siê wymóg zachowania zabudowy o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  5 m.
 dopuszcza siê dach p³aski lub stromy o nachyleniu
po³aci dachowych do 30o
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Tczewskiej
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu poprzez ochronê istniej¹cej skarpy
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni, chroniony na podstawie decyzji nr
949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 32 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
20%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg zachowania zabudowy o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  7 m.
 Ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
jedno lub dwu spadowego o nachyleniu po³aci dachowych do 15o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Tczewskiej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 33 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 zagospodarowanie dzia³ki wg rys.  za³. 2A do
Uchwa³y
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczone na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 233, 236
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
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 budynki o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych
przestrzeñ* (zaznaczone na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y) do zachowania
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej*
zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Zajezdnej, Tczewskiej, Sambora, Rynku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 34 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczo 
czynnej*  10%
 w przypadku lokalizacji ogrodzenia ustala siê wymóg
realizacji ogrodzenia pe³nego
 dopuszcza siê lokalizacjê nowej zabudowy wzd³u¿
historycznej drogi  dzia³ka nr 223
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dla istniej¹cej zabudowy przy ulicy Tczewskiej dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy, wpisan¹ w kontekst
przestrzenny* lokalizacji
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 12 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowej od 30o do 45o,
ustawienie kalenicowe* do ulic
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Zajezdnej, Tczewskiej i Browarowej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 35 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  parkingi i zabudowa gospodarcza*
towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczo 
czynnej*  10%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy* jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczone na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 469/1, 469/4, 470
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
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 dopuszcza siê lokalizacjê przejcia i przejazdu bramnego od strony wewnêtrznej historycznej drogi i od
ul. Zajezdnej
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej*  zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 12 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowej od 30o do 45o,
ustawienie kalenicowe* do ulic
 elewacja nowej zabudowy kszta³towana z pokreleniem podzia³ów pionowych ciany
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Zajezdnej, Sambora, Basztowej
 dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów do projektowanej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej od strony
wewnêtrznej, historycznej drogi (dzia³ka nr 223)
 zapewniæ miejsca parkingowe na w³asnym terenie
w iloci min 10 mp
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 36 KP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  parking
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*; dopuszcza siê sytuowanie
uzupe³niaj¹cej funkcjê terenu zieleni
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Basztowej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 37 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  parkingi i zabudowa gospodarcza*
towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w przypadku lokalizacji parkingu na dzia³ce nr 515
ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanej formy
zieleni* w postaci zgrupowania drzew (dominanta
zielona*)  w miejscu zaznaczonym na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 min.% powierzchni przyrodniczo-czynnej* 15%
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczone na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 212, 515
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg konserwacji zabudowy* na dzia³kach nr 211
 dopuszcza siê mo¿liwoæ likwidacji* zabudowy na
dzia³ce nr 515 i 211  zaznaczonych na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê zabudowy na dzia³ce nr 213
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dla zabudowy na dzia³ce nr 515 i 212 ustala siê:
 maks. dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy*  12 m,
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 wymóg zastosowania dachu dwuspadowego (ew.
mansardowego) o nachyleniu po³aci dachowych od
15o do 30o
 wymóg lokalizacji dominanty architektonicznej* lub
dominanty zielonej* w naro¿niku ulic Tczewskiej i Sobieskiego
 dopuszcza siê lokalizacjê bramy wjazdowej od strony ul. Tczewskiej,
 dla zabudowy na dzia³ce nr 211 ustala siê:
 maks. dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy*  5 m,
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ulic: Sobieskiego, Basztowej
i Tczewskiej
 w przypadku lokalizacji nowej zabudowy na dzia³ce
nr 211 ustala siê wymóg ustanowienia s³u¿ebnoci
dojazdu i dojcia przez dzia³kê nr 515
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni (obiekt pod ziemi¹) chroniony na podstawie decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu
do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 38 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min.% powierzchni przyrodniczo-czynnej* 15% (za
wyj¹tkiem dzia³ek zabudowanych w 100%)
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg zachowania zabudowy o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dla zabudowy na dzia³ce nr 218 dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów
zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny*
lokalizacji
 dopuszcza siê mo¿liwoæ rekompozycji zabudowy*
na dzia³kach 471-477
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji nowych budynków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ulic: Sobieskiego, Sambora, Basztowej
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni (pod ziemi¹) chroniony na podstawie
decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 39 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 10% (za wyj¹tkiem dzia³ek zabudowanych w
100%)
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rekompozycjê* zabudowy na dzia³ce 261/1 i zabudowy przy ul. Plac Koszarowy na
dzia³ce 261/2
 dopuszcza siê podwy¿szenie zabudowy na dzia³kach nr 261/1 i 262/1 oraz 263 o jedn¹ now¹ kondygnacjê*
 obiekty o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych
przestrzeñ* zaznaczone na rys. za³. nr 1 do Uchwa³y do zachowania
 dla pozosta³ych obiektów dopuszcza siê mo¿liwoæ
zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej
zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Paderewskiego, Sambora i Plac
Koszarowy
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 teren po³o¿ony w granicach obszaru rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy*  granice na rys. planu  za³.
nr 1 do Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 40 UI, KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  miejsce pamiêci, plac pieszy
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Paderewskiego
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 41 U,ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultury, owiaty, sportu i rekreacji, zieleñ parkowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu i gastronomii, zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej, parkingi, lokalizacja obiektów infrastruktury
technicznej (niezbêdnych dla funkcjonowania obszaru planu)
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanej formy
zieleni* w postaci ci¹gu zieleni izolacyjno  krajobrazowej od ul. Paderewskiego  jak na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych*
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
30%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê wymianê dysharmonijnej zabudowy* stacji transformatorowej  zast¹pienie przez
obiekt wbudowany
 ustala siê wymóg zachowania zabudowy o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ *
zaznaczonej na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  15 m.
 maks. dopuszczalna wysokoæ przestrzennych form
niekubaturowych*  4 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
o nachyleniu po³aci dachowych od 12o do 30o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Paderewskiego i Sambora
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zieleñ w pasie izolacyjno  krajobrazowym kszta³towana kompozycyjnie: wysoka, rednia i niska; szerokoci min 10 m
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni i po³udniowy, chroniony na podstawie decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do
rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 42 KP,ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  parkingi, zieleñ parkowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanej formy
zieleni* w postaci ¿ywop³otu lub pn¹czy wzd³u¿ granicy z terenem 41 U,ZP oraz 43MU
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych* o maksymalnejwysokoci*  4m
 dopuszcza siê lokalizacjê parkingu od strony ul. Sambora
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
40%
 zapewniæ mo¿liwoæ zorganizowania dojazdu do terenu 43MU
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Sambora;
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni (pod ziemi¹) chroniony na podstawie
decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 43 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 10% (za wyj¹tkiem dzia³ek 242/1 i 242/2)
 w przypadku lokalizacji zabudowy na dzia³kach 242/
1 i 242/2 ustala siê wymóg lokalizacji projektowanej
zabudowy na granicy dzia³ki, w tym z dzia³k¹ 242/3
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy* (dla
zabudowy na dzia³ce nr 240)
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê zabudowy na dzia³ce nr 242/2 i 242/3
 dopuszcza siê podwy¿szenie budynku na dzia³ce
nr 242/3 o jedn¹ now¹ kondygnacjê*
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg zachowania budynku o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ * 
zaznaczonego na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dla pozosta³ych budynków dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów
zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny*
lokalizacji
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa* (dla zabudowy na dzia³ce nr 240)
 dla pozosta³ej zabudowy ustala siê:
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 5,5 m.
 dopuszcza siê dach p³aski lub strony dwu lub jednospadowy o nachyleniu po³aci dachowych do 30o
 w przypadku dachu stromego dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy* mo¿na zwiêkszyæ o 1,5 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Sobieskiego i Sambora poprzez
teren 42KP,ZP
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 44 ZP
2. FUNKCJA TERENU
podstawowa  zieleñ parkowa wraz z ci¹giem pieszym
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 min. procent powierzchni przyrodniczo czynnej* 
80%
 zakaz trwa³ego zainwestowania*
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego  jak
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Sambora i Paderewskiego poprzez tereny 42 KP,ZP lub 45KP,ZP
 zakaz parkowania pojazdów samochodowych
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek wschodni i po³udniowy chroniony na podstawie decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do
rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 45 KP,ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  parkingi, zieleñ parkowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanej formy
zieleni* w postaci ¿ywop³otu lub pn¹czy wzd³u¿ granicy z terenem 41 U,ZP oraz 46MU
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych* o maksymalnej wysokoci*  4m
 dopuszcza siê lokalizacjê parkingu od strony ul. Paderewskiego
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz
podziemnych budowli  strzelnicy
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
40%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Paderewskiego
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek po³udniowy, chroniony na podstawie decyzji nr
949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 46 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej, parkingi, lokalizacja
obiektów infrastruktury technicznej (niezbêdnych dla
funkcjonowania obszaru planu)
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* 20%
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanej formy
zieleni* w postaci zgrupowania drzew (dominanty
zielonej*) oraz zieleni izolacyjno  krajobrazowej 
w miejscu wskazanym na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg rekompozycji* zabudowy
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê wymianê dysharmonijnej zabudowy* stacji transformatorowej  zast¹pienie przez
obiekt wbudowany
 dla nowej zabudowy ustala siê wymóg lokalizacji
wewn¹trz kwarta³u zabudowy
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 7 m
 dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego i stromego jedno lub dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych od 12o do 30o
 w przypadku zastosowania dachu stromego dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy* mo¿na zwiêkszyæ
o 1,5 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Sobieskiego
 ustala siê wymóg lokalizacji min 20 mp
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zieleñ w pasie izolacyjno  krajobrazowym komponowana: wysoka i niska; szerokoci min 5m
 dominanta zielona* w naro¿niku ulic Paderewskiego i Kociuszki
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 teren po³o¿ony w granicach obszaru rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy*  granice na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y (³¹cznie z terenem 47 MU)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 47 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 100% utwardzenie terenu
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg rekompozycji* zabudowy
 dopuszcza siê podwy¿szenie budynku g³ównego na
dzia³ce nr 517 (dawniej 256/3) o jedn¹ now¹ kondygnacjê*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Paderewskiego
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 teren po³o¿ony w granicach obszaru rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy*  granice na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y (³¹cznie z terenem 46 MU)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 48 MU
2. FUNKCJA TERENU
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 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 10%
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczone na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 285, 286/1-2
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê zabudowy na dzia³ce nr 285
 dopuszcza siê podwy¿szenie oficyny na dzia³ce nr
286/1 o jedn¹ now¹ kondygnacjê*
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg zachowania budynków o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* zaznaczonych na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
 w wypadku lokalizacji nowej zabudowy na granicy
z terenem 49U  wymagany wspólny dla obu terenów projekt zagospodarowania terenu poprzedzony analiz¹ funkcjonalno-przestrzenn¹ zawieraj¹c¹
takie elementy jak dla obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Kociuszki i Paderewskiego
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 budynek na dzia³ce 282 postulowany do wpisania
do rejestru zabytków województwa
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 teren po³o¿ony w granicach obszaru rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy*  granice na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y (³¹cznie z terenem 49 U)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 49 U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultury, owiaty, handlu i gastronomii
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a, zabudowa produkcyjna, zabudowa
gospodarcza*, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
10%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 budynek o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* do zachowania  jak na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê dobudowê do istniej¹cego budyn-
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ku np. w formie krytego pasa¿u, z mo¿liwoci¹ sytuowania jej na granicy z terenem 48MU i przy zachowaniu zasady kszta³towania bezporedniego s¹siedztwa*
 w wypadku sytuowania nowej zabudowy wymagany wspólny dla obu terenów- 48MU i 49U- projekt
zagospodarowania terenu poprzedzony analiz¹ funkcjonalno-przestrzenn¹ zawieraj¹c¹ takie elementy jak
dla obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul Paderewskiego
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek po³udniowy, chroniony na podstawie decyzji nr
949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 teren po³o¿ony w granicach obszaru rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy*  granice na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y (³¹cznie z terenem 48 MU)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 50 UI, KP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  postój taxi i parking z zieleni¹ towarzysz¹c¹
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cej zieleni oraz
urz¹dzenia ci¹gu pieszego wi¹¿¹cego ul.Paderewskiego z terenem 51MU
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Paderewskiego i Kellera
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 51 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 20%
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 ustala siê wymóg zachowania wjazdu i wejcia do
wewn¹trz kwarta³u od strony placu  dopuszcza siê
przejazd i przejcie w postaci bramy
 ustala siê wymóg lokalizacji przejcia (dopuszcza siê
przejcie bramne) z terenem 55 U oraz 50UI,KP w
miejscach wskazanych na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji ci¹gu pieszego w urz¹dzeniu terenu w miejscu wskazanym na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 zabudowa przy ul. Rycerskiej o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ* do zachowania
 dopuszcza siê podwy¿szenie budynków w naro¿-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

niku ulic Rycerskiej i Kellera o jedn¹, now¹ kondygnacjê*
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê zabudowy dysharmonijnej* (zaznaczonej na rys. 0 za³. nr 1
do Uchwa³y) w s¹siedztwie terenów 55U i 49U
 dla pozosta³ych obiektów dopuszcza siê mo¿liwoæ
zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych,
podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych
obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe
formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy,
wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Krzywej i Rycerskiej, placu (terenu 50UI, KP)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 52 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 zagospodarowanie dzia³ki wg rys.  za³. 2A do
Uchwa³y
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 budynki o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ *  zaznaczone na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y do zachowania
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
 zasady kszta³towania elewacji, gabarytów zabudowy, kszta³tu dachu okrelaj¹ rysunki  za³. nr 2B, 2C
do Uchwa³y
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od ul. Kellera Rycerskiej, Rynku, Paderewskiego
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 budynek  kamienica Rynek 16 wpisany do rejestru
zabytków województwa na podstawie decyzji nr A1156 z dnia 10.12.1996 r.  wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrêbie budynku podlegaj¹
uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatora Zabytków
 budynki przy Rynku nr 15 i 18 postulowane do wpisania do rejestru zabytków województwa  jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 53 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 10%
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 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczone na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 302, 304
 dopuszcza siê domkniêcie kwarta³u zabudowy*
 ustala siê wymóg lokalizacji dominanty architektonicznej* w przypadku budowy nowego obiektu na
dzia³ce nr 309/2 lub przebudowy obiektu na dzia³ce
nr 308
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê zabudowy dysharmonijnej* na dzia³ce 307 od strony
ul. Kellera i 302  zaznaczonych na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê podwy¿szenie zabudowy na dzia³kach nr 304 i 307 o jedn¹ now¹ kondygnacjê*
 zabudowa o wartociach kulturowych identyfikuj¹cych przestrzeñ*  zaznaczona na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y do zachowania
 dla pozosta³ych obiektów dopuszcza siê mo¿liwoæ
zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej
zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê wprowadzenie nowej zabudowy na
zasadzie bezporedniego s¹siedztwa*
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Kellera, Krzywej, Rycerskiej
i Chojnickiej
12. OBSZARY REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
 teren po³o¿ony w granicach obszaru rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy*  granice na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 54 U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu i gastronomii, administracji
 dopuszczalna  parkingi i zabudowa us³ugowa z zakresu kultu religijnego, kultury i owiaty
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz ogrodzenia terenu
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych*
 maks. powierzchnia terenu na której dopuszcza siê
lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych*
 50% powierzchni niezabudowanej
 dopuszcza siê lokalizacjê parkingu przyulicznego, za
wyj¹tkiem wschodniej granicy dzia³ki
 w zagospodarowaniu terenu wymagane uwzglêdnienie przebiegu podziemnych sieci infrastruktury
technicznej
 dopuszcza siê 100% powierzchni utwardzenia terenu
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 zgodnie z wytycznymi Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
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 zakaz lokalizacji nowych budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych* o maksymalnej wysokoci  3 m.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ulic Krzywej i Rycerskiej
 zapewniæ miejsca parkingowe na w³asnym terenie
w iloci min 20mp
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 obszar chroniony na podstawie decyzji nr 948 z
dn.6.08.1962 r.o wpisaniu do rejestru zabytków woj.
gdañskiego dawnej synagogi ¿ydowskiej przy ul.
Krzywej w Starogardzie Gdañskim;
 uzgadnianiu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podlegaj¹:
 wszelkie prace projektowe i wykonawcze dotycz¹ce budynku synagogi i ca³ego terenu,
 lokalizacja oraz forma przestrzennych form niekubaturowych*
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 55 U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultury, owiaty, rekreacji
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu i gastronomii, parkingi i gara¿e (w tym wielopoziomowy) oraz zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 ustala siê min% powierzchni przyrodniczo  czynnej*  20%
 obligatoryjne* linie zabudowy zaznaczone na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 501/1, 502
 ustala siê wymóg lokalizacji ci¹gu pieszego jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji zabudowy lub ogrodzenia pe³nego od strony ul Kociuszki o minimalnej
wysokoci  2 m
 ustala siê wymóg wjazdu do wewn¹trz kwarta³u od
ul. Kociuszki
 ustala siê wymóg lokalizacji przejcia (dopuszcza siê
przejcie bramne) z terenu 51 MU  w miejscu wskazanym na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dla budynku od strony bó¿nicy ustala siê dopuszczenie mo¿liwoci zmian uk³adu wnêtrz, wymiany
elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy, wpisan¹ w kontekst przestrzenny* lokalizacji,
 dopuszcza siê rewaloryzacjê*, rekompozycjê* lub
wymianê zabudowy dysharmonijnej*  zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê likwidacjê* zabudowy zaznaczonej
na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 ustala siê wymóg realizacji dachu stromego, dwu lub
czterospadowego, o nachyleniu po³aci dachowych
od 15o do 30o, dopuszcza siê dach mansardowy,
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 w przypadku zastosowania dachu dwuspadowego
ustawienie kalenicowe* w stosunku do ul. Krzywej
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  15 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Krzywej, Kociuszki i Rycerskiej
 zapewniæ miejsca parkingowe na w³asnym terenie
w iloci min 30 mp
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek pó³nocny, chroniony na podstawie decyzji nr 949
z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków
woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenem 56 MU)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 56 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  parkingi i zabudowa gospodarcza*
towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 100% powierzchni zabudowy* terenu
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê z granicami dzia³ki
geodezyjnej nr 286
 dopuszcza siê lokalizacjê przejazdu i przejcia bramnego od strony ul. Kociuszki
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 11 m.
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do 45o; dopuszcza siê dach mansardowy
 ustala siê wymóg lokalizacji dominanty architektonicznej* w naro¿niku ulic Kociuszki i Krzywej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Kociuszki i ul. Krzywej
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenem 55 U)
13. OBSZARY PRZEKSZTA£CEÑ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 teren po³o¿ony w granicach obszaru przekszta³ceñ
terenów zdegradowanych*  granice na rys.  za³.
nr 1 do Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 57 U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji
 dopuszczalna  parkingi i zabudowa us³ugowa wszelkiego rodzaju oraz zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej*
20%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna* linia zabudowy jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê z granicami dzia³ki
geodezyjnej nr 499
 w przypadku lokalizacji zabudowy wzd³u¿ ul. Kociuszki ustala siê wymóg lokalizacji przejcia i przejazdu bramnego (jak na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y)
 ustala siê wymóg lokalizacji ci¹gu pieszego zaznaczonego na rys  za³. nr 1 do Uchwa³y
 w przypadku lokalizacji parkingu wzd³u¿ ul Kociuszki
i Krzywej ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanej formy zieleni* w postaci pasa zieleni izolacyjno
 krajobrazowej od ulicy szer. min 10 m (jak na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y)
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê rekompozycjê* lub wymianê zabudowy na dzia³ce nr324/2
 dopuszcza siê mo¿liwoæ likwidacji* budynków zaznaczonych na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y, w
przypadku wymiany obiektu dopuszcza siê lokalizacjê wejcia lub dobudowy do istniej¹cego obiektu
(obiekt o wartociach kulturowych identyfikuj¹cy
przestrzeñ*)
 budynki zaznaczone na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y,
o wartociach kulturowych identyfikuj¹ce przestrzeñ* do zachowania
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 ustala siê wymóg lokalizacji dominanty architektonicznej* w naro¿niku ulic Krzywej i Kociuszki w
wypadku sytuowania nowej zabudowy w naro¿niku ulic Kociuszki-Krzywa- jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y
 ustala siê wymóg realizacji dachu stromego, dwuspadowego, o nachyleniu po³aci dachowych od 15o
do 30o
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  10,5 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Kociuszki, Krzywej i od strony
projektowanej drogi dojazdowej (ul. Mostowej)
 zapewniæ miejsca parkingowe na w³asnym terenie
w iloci min 30mp
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zieleñ w pasie izolacyjno  krajobrazowym kompozycyjnie kszta³towana  mieszana: niska, rednia
i wysoka o szer. min 10m
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek zachodni i po³udniowy, chroniony na podstawie
decyzji nr 949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 58 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa z us³ugami
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa oraz zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 100% powierzchni zabudowy* dzia³ki nr 314
 na dzia³ce nr 322 ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczo czynnej*  20%
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê z granicami dzia³ek geodezyjnych nr 314, 322
 ustala siê wymóg lokalizacji przejcia  jak na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji ci¹gu pieszego  jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê mo¿liwoæ likwidacji* zabudowy zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dla zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce nr 322 dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian uk³adu wnêtrz, wymiany elementów zu¿ytych, podniesienie standardu wyposa¿enia istniej¹cych obiektów, a w wypadku wymiany zabudowy nowe formy winny byæ kontynuacj¹ istniej¹cej zabudowy, wpisan¹ w kontekst
przestrzenny* lokalizacji
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 ustala siê wymóg realizacji dachu stromego, dwuspadowego, o nachyleniu po³aci dachowych od 15o
do 30o, ustawienie kalenicowe* w stosunku do ul
Krzywej
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  10,5 m
dla dzia³ki nr 322
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* dla
dzia³ki 314 obowi¹zuje do wysokoci zabudowy na
dzia³ce 313
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Krzywej
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek po³udniowy, chroniony na podstawie decyzji nr
949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
 lokalizacja nowej zabudowy oraz projekt architektoniczno  budowlany projektowane zabudowy podlega uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 59 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  parkingi
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 100% utwardzenia terenu
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ

Poz. 233

 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dla dzia³ek 298/1, 298/4, 298/5, 300/1 ustala siê
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  5,5 m
 w przypadku zastosowania dachu stromego ustala siê nachylenie po³aci dachowych od 30o do 45o;
ustawienie kalenicowe* do ul. Krzywej, a dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy* mo¿na zwiêkszyæ o
2m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Krzywej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 60 MU
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo  us³ugowa, us³ugowa wszelkiego rodzaju
 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza* towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej*  30%
 obligatoryjna* linia zabudowy zaznaczona na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y pokrywa siê z granicami dzia³ki
geodezyjnej nr 311
 dopuszcza siê lokalizacjê nowej zabudowy na dzia³ce 311
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 dopuszcza siê wymianê zabudowy dysharmonijnej* zaznaczonej na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 dopuszcza siê podwy¿szenie budynku na dzia³ce
nr 324/1 o jedn¹ now¹ kondygnacjê*
 budynki o wartociach kulturowych identyfikuj¹ce
przestrzeñ* zaznaczone na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y do zachowania
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 dopuszcza siê dach p³aski lub stromy
 w przypadku zastosowania dachu stromego ustala siê wymóg dachu dwuspadowego o nachyleniu
po³aci dachowych od 15o do 45o, dopuszcza siê
dach mansardowy,
 dopuszczalna maks. wysokoæ zabudowy*:
 1 m powy¿ej krawêdzi ciany szczytowej budynku
s¹siedniego, na dzia³ce 311 w przypadku zastosowania dachu stromego
 2 m w przypadku zastosowania dachu p³askiego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. Krzywej i od strony projektowanej drogi  ci¹gu pieszo  jezdnego 016 KX(a) (ul.
Mostowej)
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 zespó³ murów obronnych wraz z basztami  odcinek po³udniowy, chroniony na podstawie decyzji nr
949 z dn. 25.09.1985 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. gdañskiego
 ustala siê wymóg wykonania badañ archeologiczno
 architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych
 budynki o wartociach kulturowych identyfikuj¹ce
przestrzeñ* zaznaczone na rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
do zachowania
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 61 U,ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji, kultury, owiaty, zieleñ parkowa,
plac pieszy
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu i gastronomii
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych sieci infrastruktury technicznej
 ustala siê wymóg lokalizacji zorganizowanych formy zieleni* w postaci skwerów zieleni niskiej i zgrupowañ drzew
 dopuszcza siê lokalizacjê przestrzennych form niekubaturowych* o maksymalnej wysokoci*  4 m
 min. procent powierzchni przyrodniczo  czynnej* 
40%
5a. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ISTNIEJ¥CEJ
 ustala siê wymóg konserwacji budynku Ratusza
zgodnie z wytycznymi Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5b. ZASADY KSZTA£TOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji nowych budynków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od Rynku
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 budynek Ratusza postulowany do wpisania do rejestru zabytków województwa
 uzgodnieniu z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podlega:
 wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrêbie budynku Ratusza i terenu
 lokalizacja i forma przestrzennych form niekubaturowych*
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych przedstawiono w postaci kart od nr 01 do 016 i s¹ one nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 3KL (a), 0 11 KL (a), 0 12 KL (a)
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ulica lokalna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  przekrój uliczny  wydzielenie
ruchu samochodowego i pieszego
 parkowanie pojazdów dopuszczalne poza jezdni¹
 lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej poza
jezdni¹
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 4KL (b), 0 10KL (b), 0 13 KL (b)
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ulica lokalna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na
rys.  za³. nr 1 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  przekrój uliczny  wydzielenie
ruchu samochodowego i pieszego
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 parkowanie pojazdów dopuszczalne poza jezdni¹
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych w
miejscu przebiegu dawnych historycznych murów
miejskich dla terenów: 04KL (b); 010 KL (b); 013 KL
(b);
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 2KD, 0 5KD, 0 9KD, 0 15KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ulica dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego
i pieszego
 parkowanie pojazdów dopuszczalne dla posiadaczy
identyfikatorów
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 17 KX/KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo  jezdny
 funkcja dopuszczalna  ulica dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê strefê ograniczonego ruchu  wjazd tylko
dla pojazdów posiadaj¹cych identyfikatory oraz pojazdów komunikacji zbiorowej, taxi i s³u¿b komunalnych
 dopuszcza siê ustalenie strefy ograniczonego ruchu
sezonowo, poza tym okresem obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu jak dla ulic dojazdowych KD
 typ przekroju drogi  jednoprzestrzenny  wspólna
przestrzeñ ruchu samochodowego i pieszego
 parkowanie pojazdów dopuszczalne dla posiadaczy
identyfikatorów
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 ustala siê zakaz lokalizacji nowych schodów zewnêtrznych, zejæ do podziemnych czêci budynków
usytuowanych przy Rynku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 6KX(a), 0 8KX(a), 0 14 KX (a)
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo  jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego
i pieszego
 zakaz wjazdu dla pojazdów samochodowych za wyj¹tkiem posiadaczy identyfikatorów i s³u¿b komunalnych
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 parkowanie pojazdów dopuszczalne tylko w przypadku wydzielenia miejsc postojowych i dopuszczalne tylko dla posiadaczy identyfikatorów
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 ustala siê wymóg prowadzenia badañ archeologiczno  architektonicznych poprzedzaj¹cych prace ziemne zwi¹zane z lokalizacj¹ obiektów budowlanych w
miejscu przebiegu dawnych historycznych murów
miejskich dla terenów: 08 KX (a)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 16 KX (a)
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo  jezdny z przejazdem i przejciem bramowym pod ul. Chojnick¹
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys. 
za³. nr 1 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego
i pieszego
 skrajnia dla przejazdu bramowego pod ul. Chojnick¹  minimum 2,50 m
 zakaz wjazdu dla pojazdów samochodowych za wyj¹tkiem posiadaczy identyfikatorów i s³u¿b komunalnych
 parkowanie pojazdów dopuszczalne tylko w przypadku wydzielenia miejsc postojowych i dopuszczalne tylko dla posiadaczy identyfikatorów
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 czêæ terenu po³o¿ona w obszarze zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1
do Uchwa³y (³¹cznie z terenami 4 ZP,IT; 5 UI, ZP; 6
MU, 01 KX(b)).
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 1KX (b)
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys.
planu
 zakaz wjazdu i parkowania dla pojazdów samochodowych
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 ustala siê wymóg przystosowania ci¹gu dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych
11. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 teren po³o¿ony w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej*  jak na rys.  za³. nr 1 do
Uchwa³y (³¹cznie z terenami 4 ZP,IT; 5 UI, ZP; 6 MU,
czêci terenu 016 KX(a)). Analizy funkcjonalno-przestrzenne dla obszaru winny obejmowaæ tak¿e rozwi¹zania przejcia i przejazdu pod ulic¹ Chojnick¹.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
 0 7KX (b)
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2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys.
planu
 zakaz wjazdu i parkowania dla pojazdów samochodowych
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. Terenami dla realizacji celów publicznych s¹:
1) Tereny ulic i parkingów publicznych KL (a), KL (b),
KD, KX/KD, KX (a), KX (b) i KP
2) Tereny: 4 ZP, IT; 5 UI, ZP; 8ZP; 9ZP; 16U; 29 ZP;
30U,ZP; 40UI, KX; 41 U,ZP; 42 KP, ZP; 44ZP; 45 KP,
ZP; 50 UI, KP; 55U; 57U; 61U, ZP
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Starogard Gdañski.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta 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 Miejskiego w Starogardzie Gd.,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Starogard Gd. granic
obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§8
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gd. zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Miejskiej Starogardu Gd. Nr VIII/51/94
z dnia 1 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 32 z dnia
2 grudnia 1994 r. poz. 170)
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym województwa
pomorskiego, za wyj¹tkiem § 7 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

234
UCHWA£A Nr XXXV/246/02
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla trasy komunikacyjnej w obrêbie skrzy¿owañ
drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciñski  Gdynia z drog¹ powiatow¹ nr 10212 Miszewo  Gdañsk w miejscowoci Miszewo oraz z drog¹ powiatow¹ nr 10211 Przodkowo  Leno.
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Na podstawie art. 135 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Dz. U. Nr 115, poz. 1229) oraz art. 4 ust. 1 pkt 13
i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Powiatu Kartuskiego postanawia co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obszar ograniczonego u¿ytkowania dla trasy komunikacyjnej w obrêbie skrzy¿owañ drogi krajowej
nr 20 Stargard Szczeciñski  Gdynia z:
1) drog¹ powiatow¹ nr 10212 Miszewo  Gdañsk w
miejscowoci Miszewo na odcinku
12 + 339,25  12 + 692, 47 km
2) drog¹ powiatow¹ nr 10211 Przodkowo  Leno na
odcinku
13 + 307,86  13 + 704, 47 km
o zasiêgu wynosz¹cym 89 m liczonych od osi jezdni
drogi krajowej nr 20, przedstawiony na za³¹czonej
mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.
Materia³y ród³owe na podstawie, których opracowany zosta³ obszar ograniczonego u¿ytkowania znajduj¹
siê w archiwum Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
§2
Na terenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania ustala
siê dwa podobszary ponadnormatywnego oddzia³ywania ha³asu o ró¿nych uwarunkowaniach:
1. Pierwszy do granicy izofony 60 dB dla pory dnia o
zasiêgu do 55 m,
2. Drugi, o szerokoci 34 m, zawarty pomiêdzy izofon¹ pory dnia a izofon¹ 50 dB dla pory nocy o zasiêgu do 89 m.
§3
1. Na terenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania ustala
siê dla podobszaru pierwszego, bez wzglêdu na funkcjê terenu, zakaz lokalizowania nowych obiektów oraz
rozbudowy i nadbudowy:
1) wszelkiej zabudowy mieszkaniowej,
2) obiektów owiaty, nauki, s³u¿by zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej,
3) innych obiektów zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
4) obiektów, których dzia³alnoæ mo¿e zwiêkszyæ poziom ha³asu w rodowisku,
2. Preferowany sposób korzystania z terenu:
1) rolnicze zagospodarowanie gruntów,
2) budowa obiektów o charakterze us³ugowym lub produkcyjnym z zastosowaniem izolacji akustycznej,
3) stopniowa zmiana przeznaczenia budynków mieszkalnych na niemieszkalne lub dopuszczenie pozostawienia istniej¹cych obiektów mieszkalnych pod
warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych
chroni¹cych przed ha³asem, zapewniaj¹cych w³aciwy klimat akustyczny wewn¹trz pomieszczeñ.
§4
1. Na terenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania ustala
siê dla podobszaru drugiego, bez wzglêdu na funkcjê
terenu, zakaz lokalizowania nowych obiektów oraz rozbudowy i nadbudowy jak w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
2. Preferowany sposób korzystania z terenu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) rolnicze zagospodarowanie gruntów,
2) budowa obiektów o charakterze us³ugowym lub produkcyjnym z zastosowaniem izolacji akustycznej,
3) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków mieszkalnych, na wniosek w³aciciela lub u¿ytkownika, pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych chroni¹cych przed ha³asem,
4) zastosowania dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
rozwi¹zañ technicznych tj. wymiany stolarki okiennej
oraz izolacji akustycznej w celu zapewnienia w³aciwego klimatu akustycznego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Kartuzach.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski
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UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d i 10, art. 58
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) , art. 109,
art. 124 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150,
poz. 983 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu w kwocie 20.354.063 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do uchwa³y.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu w kwocie 22.114.063 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do uchwa³y.
§3
ród³em pokrycia deficytu bud¿etu s¹ przychody w
kwocie 1.760.000 z³, z tego:
1) po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.160.000 z³,
2) kredyt bankowy w wysokoci 600.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do uchwa³y.
§4
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 50.000 z³.
§5
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y.
*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.
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1. Ustala siê przychody rodków specjalnych w kwocie
54.300 z³
w tym dotacje w kwocie
0 z³
oraz wydatki w kwocie
54.300 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do uchwa³y.
2. Ustala siê przychody gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000 z³ oraz
wydatki w kwocie
67.467 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y.

UCHWA£A Nr V/26/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 30 grudnia 2002 r.

§7
Ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
gminie w kwocie 194.580 z³ oraz wydatki zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w kwocie 191.580 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do uchwa³y.
§8
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 118.000 z oraz
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
kwocie 118.000 z³.
§9
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty 700.000 z³,
w tym:
1) wynikaj¹cych z wieloletnich programów inwestycyjnych, okrelonych w za³¹czniku nr 4*, do kwoty
500.000 z³,
2) pozosta³ych do kwoty
200.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania kredytów, po¿yczek na finansowanie niedoboru bud¿etu w
ci¹gu roku do wysokoci 300.000 z³.
3. ród³em pokrycia zaci¹gniêtych zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne gminy.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotycz¹cego liniowego przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia
DN 500 mm; pr =8,4 MPa od wêz³a Wiczlino do miasta
Redy.
Dzia³aj¹c 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), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 pón. zm.) Rada
Gminy w Wejherowie uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotycz¹cy
liniowego przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia
DN 500 mm; pr = 8,4 MPa od wêz³a Wiczlino do miasta
Redy.
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
trasie przebiegu przez teren Gminy Wejherowo gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa, o
d³ugoci oko³o 9553 m, wraz ze stref¹ ochronn¹, zwany
dalej planem obejmuje obszar o powierzchni 38,03 ha,
którego granice przedstawione s¹ na rysunku planu w
skali 1:5000 (za³¹cznik nr 1 i 2 do uchwa³y).
§2

Przyjmuje siê prognozê d³ugu stanowi¹c¹ za³¹cznik
nr 8* do uchwa³y.

Najwa¿niejszym za³o¿eniem wprowadzania regulacji
zawartych w planie jest stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazoci¹gu wysokiego cinienia, co
umo¿liwi doprowadzenie gazu do projektowanej elektrowni gazowej ¯arnowiec oraz zaopatrzenie miast
i gmin województwa pomorskiego w gaz ziemny.

§ 11

§3

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do dokonywania
przeniesieñ wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami
w ramach dzia³u, poza wydatkami na inwestycje ujêtymi
w wieloletnich programach inwestycyjnych.

Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar strefy ochronnej wokó³ projektowanego gazoci¹gu, obejmuj¹cy tereny o ró¿nym przeznaczeniu w obowi¹zuj¹cym planie, w
tym:
1) grunty orne oznaczone symbolem RP;
2) mieszkalnictwo zagrodowe oznaczone symbolem
MR;
3) terenu urz¹dzeñ odprowadzania cieków oznaczone symbolem NU;
4) urz¹dzenia produkcji zwierzêcej oznaczone symbolem RPZ;
5) lasy oznaczone symbolem RL;
6) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu
symbolami: 002 KD, 005 KDV, 0018 KDVA, 009
KDVA, 003 KDV.
Na terenach, o których mowa w ust. 1-6 wprowadza
siê ograniczenia u¿ytkowania okrelone w § 6 oraz zmiany przeznaczenia okrelone w § 5.

§ 10

§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
D. Sczurek

*) Za³¹cznika Nr 4-8 nie publikuje siê.
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§4

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y stanowi¹cej tekst planu jest
rysunek planu w skali 1:5000 obejmuj¹cy trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze stref¹ ochronn¹, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.
1. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne
stanowi¹ ustalenia planu:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zagospodarowania;
3) oznaczenia identyfikacyjne literowo-cyfrowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu;
4) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa;
5) trasy przebiegu istniej¹cych i projektowanych linii
napowietrznych WN.
6) strefa ochrony konserwatorskiej zespo³u ruralistycznego;
7) zespo³y do bezwzglêdnego zachowania;
8) strefa ochrony czynnej i biernej zespo³u zabytkowego;
9) zespo³y o wartociach kulturowych do zachowania
i ochrony;
10) strefy ochrony archeologicznej;
11) strefy ochrony sanitarnej wokó³ obiektu szkodliwego.
2. Rysunek planu zawiera równie¿ informacje:
1) symbole graficzne oznaczaj¹ce obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi;
2) granice gminy oznaczone graficznie na rysunku planu zgodnie z legend¹;
§5
Ustala siê podstawowe przeznaczenie dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych na
rysunku planu symbolami literowo-cyfrowymi:
1) RP  grunty orne,
2) MR  mieszkalnictwo zagrodowe,
3) RPZ  urz¹dzenia produkcji zwierzêcej,
4) NO  tereny urz¹dzeñ odprowadzania cieków,
5) RL  lasy,
6) KDV1  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu lokalnym,
7) KDV2  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu lokalnym,
8) KDV3  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu lokalnym,
9) KDV4  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu lokalnym,
10) KDV5  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu lokalnym.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obszarze planu:
1. Ustala siê trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa przez teren Gminy Wejherowo  jak na rysunku planu. Przebieg gazoci¹gu jest
orientacyjny. Dopuszczalna tolerancja w stosunku do
przebiegu okrelonego na rysunku planu (poza terenami lenymi) wynosi 16,25 m w ka¿d¹ stronê.
2. Do czasu realizacji gazoci¹gu w obszarze planu obowi¹zuje zakaz nowej zabudowy.
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3. Na trasie przebiegu gazoci¹gu przez tereny podmok³e
nie nale¿y zmieniaæ stosunków wodnych.
4. Na trasie przebiegu gazoci¹gu nale¿y przeprowadziæ
archeologiczne badania powierzchniowe oraz ratownicze badania wykopaliskowe ujawnionych stanowisk
archeologicznych.
5. Na czas budowy gazoci¹gu na gruntach lenych ustala siê wylesienie pasa o szerokoci 10,5 m: 6,2 m w
jedn¹ stronê i 4,3 m w drug¹ stronê od osi gazoci¹gu,
natomiast na pozosta³ych terenach wy³¹cza siê z dotychczasowego u¿ytkowania pas terenu o szer. 20 m:
13 m w jedn¹ stronê i 7 m w drug¹ stronê od osi gazoci¹gu.
6. Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa ustala siê nastêpuj¹ce
zasady u¿ytkowania terenu:
1) odleg³oæ podstawowa (od zewnêtrznej cianki gazoci¹gu lub rury ochronnej do obrysów obiektów
terenowych i rzutów poziomych skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych) w ka¿d¹ stronê
wynosiæ bêdzie minimum:
a) 20 m  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV,
b) 16,25 m  dla budynków u¿ytecznoci publicznej
i zamieszkania zbiorowego,
c) 15 m  dla pozosta³ych obiektów terenowych.
2) W odleg³oci mniejszej od odleg³oci podstawowej
teren nad gazoci¹giem mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu z nastêpuj¹cymi ograniczeniami:
a) na terenach rolniczych  nie dopuszcza siê nasadzeñ trwa³ych, w odleg³oci min. po 3 m w ka¿d¹
stronê od osi gazoci¹gu; upraw pod foli¹ oraz
szklarniowych w odleg³oci min. po 15 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu
b) na terenach lenych  wyznacza siê wylesiony pas
terenu o szerokoci 6,0 m (po 3,0 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu)
3) Zasady sytuowania obiektów budowlanych w rejonie linii energetycznych wysokiego napiêcia okrelaj¹ przepisy szczególne.
4) W odleg³oci wiêkszej od odleg³oci podstawowej,
po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu, teren mo¿e byæ
u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu bez dodatkowych ograniczeñ (z zastrze¿eniem § 6 ust 6, pkt 3)
7. Na przebiegu gazoci¹gu przez teren Gminy Wejherowo Inwestor zapewni techniczne mo¿liwoci poboru
i dystrybucji gazu na rzecz Gminy Wejherowo.
8. Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu obowi¹zuje wymóg
przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.
§7
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ sieci
gazowe oraz warunki techniczne realizacji gazoci¹gu, w
szczególnoci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, torami,
przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi
i innymi obiektami infrastruktury technicznej okrelaj¹
przepisy szczególne.
§8
Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi:
1) Trójmiejski Park Krajobrazowy (zgodnie z Rozp.
Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada
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1994 r., wraz z poprawkami  Rozp. Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r.),
2) Otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie z Rozp. Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3
wrzenia 1198 r.),
3) projektowany rezerwat Dolina Zagórskiej Strugi.
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 0% dla ca³ego obszaru planu.
§ 10
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Wejherowo.

2) nieruchomoci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania ogólnodostêpnych
wiadczeñ zdrowotnych.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert
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§ 11
W granicach objêtych niniejszym planem traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wejherowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/139/92
Rady Gminy Wejherowo z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 21 poz. 121/92 r.).
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 10, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski
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UCHWA£A Nr IV/32/2003
Rady Miasta Helu
z dnia 22 stycznia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 52
poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.: Dz. U. Nr 200 poz. 1683)
oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr II/12/2002 Rady Miasta Helu z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od
nieruchomoci zmienia siê treæ § 3, który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
§ 3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci, których w³acicielami lub u¿ytkownikami wieczystymi s¹ osoby fizyczne  mieszkañcy Helu,
które w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy ukoñczy³y
lat 65 i wy¿ej, pod warunkiem, ¿e nieruchomoæ nie
jest wykorzystywana na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,

UCHWA£A Nr IV/28/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 23 stycznia 2003 r.
dot. uchylenia Uchwa³y Nr II/10/02 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 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 Skarszewach uchwala, co
nastêpuje:
§1
³y.

Uchyla siê uchw¹³ê cytowan¹ w tytule niniejszej uchw¹§ 12

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1087 i Nr 214, poz. 1806) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów
ponownych do Rady Gminy Czarna D¹brówka w okrêgu
wyborczym nr 7 przeprowadzonych w dniu 26 stycznia
2003 r.
Dane ogólne dotycz¹ce wyborów ponownych
do Rady Gminy Czarna D¹brówka
1. Wybory ponowne do Rady Gminy Czarna D¹brówka
przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 7.
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2. Wybierano 1 radnego sporód 2 kandydatów zg³oszonych na 2 listach kandydatów.
3. Wybrano 1 radnego.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 354 osoby.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty do g³osowania) 188 osób, to jest 53,11% uprawnionych.
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 188.
7. G³osów wa¿nych oddano 187, to jest 99,47% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 1, to jest 0,53% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
Wyniki wyborów ponownych
do Rady Gminy Czarna D¹brówka
I. Wybory ponowne do Rady Gminy Czarna D¹brówka
przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 7, w którym
wybierano 1 radnego.
Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 354.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 188 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 53,11% uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w okrêgu wyborczym s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy nr 7 obejmuj¹cy 1 mandat
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych 188
D. G³osów wa¿nych oddano 187
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro
1) HERON MARCIN JAN
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1087 i Nr 214, poz. 1806) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów
ponownych do Rady Gminy Cewice w okrêgu wyborczym
Nr 6 przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2003 r.
Dane ogólne dotycz¹ce wyborów ponownych
do Rady Gminy Cewice
1. Wybory ponowne do Rady Gminy Cewice przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 6.
2. Wybierano 3 radnych sporód 13 kandydatów zg³oszonych na 5 listach kandydatów.

Dziennik Urzêdowy
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3. Wybrano 3 radnych.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 1204 osoby.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty do g³osowania) 392 osoby, to jest 32,56% uprawnionych
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 392.
7. G³osów wa¿nych oddano 388, to jest 98,98% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 4, to jest 1,02% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
Wyniki wyborów ponownych
do Rady Gminy Cewice
I. Wybory ponowne do Rady Gminy Cewice przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 6, w którym wybierano 3 radnych.
Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 1204.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 392 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 32,56% uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w okrêgu wyborczym s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy nr 6 obejmuj¹cy 3 mandaty
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych 392
D. G³osów wa¿nych oddano 388
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy nr 9 KWW Wspólnota Gminna i Wêdkarze
1) TEODORUK ANDRZEJ
2) GOSZ BERNARD
z listy nr 8 KWW ZAUFAJ KOBIECIE
1) KUBICA ANNA MARIA
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie zmian w sk³adach niektórych rad powiatów
oraz rad gmin (miast) licz¹cych powy¿ej 20.000 mieszkañców po³o¿onych na obszarze województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 182 i art. 183 w zwi¹zku z art. 194
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) Komisarz
Wyborczy w Gdañsku podaje do powszechnej wiadomoci, co nastêpuje:
1. Rada Powiatu Kwidzyñskiego:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1  stwierdzi³a wyganiêcie mandatów radnych Leszka CZARNOBAJA i An-
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3.

4.

5.
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drzeja Aleksego FORTUNY z listy Nr 8  OPS i postanowi³a o wst¹pieniu na ich miejsce Ireneusza
Ryszarda NIZIO£KA oraz Zbigniewa Stanis³awa SITKO, kandydatów z tej samej listy, którzy w wyborach uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utracili prawa do nabycia mandatu,
2) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcia mandatu radnego Bogdana Józefa PAW£OWSKIEGO z listy Nr 8  OPS i postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Marka SZULCA, kandydata z tej
samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu,
3) w okrêgu wyborczym Nr 3  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu radnego Jerzego GRABOWSKIEGO z
listy Nr 8  OPS i postanowi³a o wst¹pieniu na jego
miejsce Tadeusza MIKULSKIEGO, kandydata z tej
samej listy, który  po zrzeczeniu siê pierwszeñstwa
przez innego kandydata  uzyska³ w wyborach kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do
nabycia mandatu.
Rada Powiatu Nowodworskiego:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu radnego Tadeusza Józefa STUDZIÑSKIEGO z listy Nr 8  Porozumienie Samorz¹dowe
oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Stanis³awa BOBROWICZA, kandydata z tej samej listy,
który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu,
2) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu radnego Mariana RANOSZKA z listy Nr
3  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Tomasza
TERENDY, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa do nabycia mandatu,
3) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu radnego Kazimierza Mieczys³awa
STADNICKIEGO z listy Nr 8  Porozumienie Samorz¹dowe oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Zbigniewa PTAKA, kandydata z tej samej listy,
który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
Rada Powiatu Starogardzkiego stwierdzi³a w okrêgu
wyborczym Nr 5 wyganiêcie mandatu Dariusza W³adys³awa SKALSKIEGO z listy Nr 3  Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD-UP oraz postanowi³a o wst¹pieniu na
jego miejsce Gabrieli PLICHTA, kandydata z tej samej
listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do nabycia mandatu.
Rada Powiatu Sztumskiego stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu Janusza GRZONKI z listy Nr 9  Komitet Wyborczy PSL oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Jaros³awa Józefa
CHRUSTA, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
Rada Powiatu Wejherowskiego stwierdzi³a w okrêgu
wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu Piotra WITTBRODTA z listy Nr 11  Wspólnota Samorz¹dowa oraz
postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Barbary Aleksandry KOCIÓ£EK, kandydata z tej samej listy, która
w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do nabycia mandatu.
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6. Rada Miasta Gdañska:
1) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Paw³a ADAMOWICZA z listy Nr 15 
KW Platforma Obywatelska oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Marka BUMBLISA, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do
nabycia mandatu,
2) w okrêgu wyborczym Nr 4  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Anny El¿biety FOTYGI z listy Nr 8 
KWWiS Lecha Kaczyñskiego Prawo i Samorz¹dnoæ
oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jej miejsce Miros³awa ZDANOWICZA, kandydata z tej samej listy,
który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu,
3) w okrêgu wyborczym Nr 6  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Bogdana Micha³a BORUSEWICZA z listy Nr 16  Obywatelski Komitet Bogdana Borusewicza oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Janusza Andrzeja KASPROWICZA, kandydata z
tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
7. Rada Miasta Gdyni:
1) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Ewy Marii £OWKIEL z listy Nr 13  Samorz¹dnoæ oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jej
miejsce Ludwika KORCZYÑSKIEGO, kandydata z tej
samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu,
2) w okrêgu wyborczym Nr 3  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Marka STÊPY z listy Nr 13  Samorz¹dnoæ oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Andrzeja KIESZKA, kandydata z tej samej listy,
który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu,
3) w okrêgu wyborczym Nr 4  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Bogus³awa Jana STASIAKA z listy Nr 13
 Samorz¹dnoæ oraz postanowi³a o wst¹pieniu na
jego miejsce Jolanty ROSZCZYNIALSKIEJ, kandydata z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a
kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do nabycia mandatu,
4) w okrêgu wyborczym Nr 5  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Micha³a Piotra GUCIA z listy Nr 13 
Samorz¹dnoæ oraz postanowi³a o wst¹pieniu na
jego miejsce Paw³a ZIEGERTA, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia
mandatu.
8. Rada Miasta Sopotu:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Cezarego JAKUBOWSKIEGO z listy Nr
8  Komitet Wyborczy Wyborców Samorz¹dnoæ
Sopot oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Macieja WO£OWICZA, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu,
2) w okrêgu wyborczym Nr 3  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Wojciecha FU£KA z listy Nr 8  Komitet
Wyborczy Wyborców Samorz¹dnoæ Sopot oraz
postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Tomasza
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LIPIÑSKIEGO, kandydata z tej samej listy, który w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu,
3) w okrêgu wyborczym Nr 4  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Jacka KARNOWSKIEGO z listy Nr 8 
Komitet Wyborczy Wyborców Samorz¹dnoæ Sopot oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce
Les³awa ORSKIEGO, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
Rada Miejska w Kwidzynie:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Andrzeja Krzysztofa KRZYSZTOFIAKA z listy Nr 8  OPS oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Marka Stanis³awa KAMOWSKIEGO, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa do nabycia mandatu,
2) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Piotra HALAGIERY z listy Nr 8  OPS
oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce El¿biety Barbary BAREJKA, kandydata z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do nabycia mandatu,
3) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Justyny Anny KO Z£OWSKIEJ z listy
Nr 10  Kwidzyñska Liga Samorz¹dowa oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jej miejsce Jerzego FANSLAU, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa do nabycia mandatu,
4) w okrêgu wyborczym Nr 4  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Romana Marka BERY z listy Nr 8 
OPS oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Izabelli Anity WINIEWSKIEJ, kandydata z tej
samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do
nabycia mandatu.
Rada Miasta Malborka stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu Przemys³awa Piotra
GUZOWA z listy Nr 9  Komitet Wyborczy Blok Obywatelski oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Andrzeja Zbigniewa WRONY, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
Rada Miasta Pruszcz Gdañski stwierdzi³a w okrêgu
wyborczym Nr 2 wyganiêcie mandatu Kazimierza Józefa KLOKI z listy Nr 10  KWW Porozumienie Samorz¹dowe Wspólne Miasto oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Ma³gorzaty Miros³awy CZARNECKIEJ-SZAFRAÑSKIEJ, kandydata z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do nabycia mandatu.
Rada Miejska Rumi stwierdzi³a w okrêgu wyborczym
Nr 2 wyganiêcie mandatu El¿biety Jolanty ROGALIKOÑCZAK z listy Nr 10  Niezale¿ne Porozumienie
Gospodarnoæ oraz postanowi³a o wst¹pieniu na
jego miejsce Tadeusza PI¥TKOWSKIEGO, kandydata
z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
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13. Rada Miejska w Starogardzie Gdañskim stwierdzi³a
w okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu Stanis³awa Zygmunta KARBOWSKIEGO z listy Nr 10 
Porozumienie dla Starogardu oraz postanowi³a o
wst¹pieniu na jego miejsce Kazimierza JANKOWSKIEGO, kandydata z tej samej listy, który w wyborach
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa do nabycia mandatu.
14. Rada Miasta Wejherowa:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Krzysztofa Miko³aja HILDEBRANDTA
z listy Nr 12  Komitet Wyborczy Wyborców Wolê
Wejherowo oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego
miejsce Gabrieli Janiny KUSTUSZ, kandydata z tej
samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do nabycia mandatu,
2) w okrêgu wyborczym Nr 2  stwierdzi³a wyganiêcie mandatu Wojciecha Andrzeja KOZ£OWSKIEGO
z listy Nr 12  Komitet Wyborczy Wyborców Wolê
Wejherowo oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego
miejsce Jaros³awa Józefa BOROWCA, kandydata
z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
15. Rada Miejska w ¯ukowie stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu Albina Micha³a
BYCHOWSKIEGO z listy Nr 8  Kaszubskie Zrzeszenie
Wyborcze oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego
miejsce Henryka Józefa LOTKOWSKIEGO, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia mandatu.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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ZARZ¥DZENIE Nr 1
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustanowienia w Zatoce Gdañskiej obwodu
ochronnego na czas okrelony.
Na podstawie art. 28, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz.1441, z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
Ustanawia siê obwód ochronny w Zatoce Gdañskiej
ograniczony od zachodu i po³udnia lini¹ brzegu, od
wschodu granic¹ pañstwow¹, a od pó³nocy równole¿nikiem 54o 50 N.
§2
W obwodzie okrelonym w § 1 obowi¹zuje zakaz po³owów paszowych szprotów w okresie od 1 padziernika
do 30 kwietnia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

244

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

ROZPORZ¥DZENIE Nr 3/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 lutego 2003 r.

Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
A. Baczewski
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ZARZ¥DZENIE Nr 2
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie okrelenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2003 r. w województwie pomorskim.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715,
z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367, oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 113, poz. 984) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie okresów i wymiarów ochronnych organizmów morskich w wodach wewnêtrznych Zatoki Gdañskiej.

Ogóln¹ powierzchniê przeznaczon¹ pod uprawy maku
niskomorfinowego w 2003 r. w województwie pomorskim
ustala siê na 200 ha.

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441,
z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§2

§1
W zarz¹dzeniu Nr 3 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 21 padziernika 2002 r. w
sprawie okresów i wymiarów ochronnych organizmów
morskich w wodach wewnêtrznych Zatoki Gdañskiej
(Dz.Urz. Woj. Pomorskiego Nr 77, poz. 1681) w § 2, ust. 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) dorsza (Gadus morrhua L.)  38 cm 
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
A. Baczewski

Powierzchniê przeznaczon¹ pod uprawy maku niskomorfinowego w poszczególnych gminach województwa
pomorskiego ustala siê w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Gmina Kwidzyn  10 ha
2. Gmina Lichnowy  15 ha
3. Gmina Malbork  15 ha
4. Gmina Mi³oradz  15 ha
5. Nowy Dwór Gdañski  20 ha
6. Gmina Nowy Staw  85 ha
7. Gmina Ostaszewo  10 ha
8. Gmina Ryjewo  10 ha
9. Gmina Sadlinki  5 ha
10. Gmina Stegna  10 ha
11. Gmina Sztutowo  5 ha
§3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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