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Poz. 370

370
UCHWA£A Nr XXXIII/224/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica w obrêbie ewidencyjnym Strzy¿yno na czêci dzia³ki nr 70.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 art. 9, 10, 26, 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 Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica w obrêbie ewidencyjnym Strzy¿yno na czêci dzia³ki nr 70 w
granicach ABCD, której ustalenia s¹ wyra¿one w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku planu w skali 1: 500  za³¹cznik nr 1.
ROZDZIA£ II
USTALENIE JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH
§2
Ustala siê jednostkê strukturaln¹ na ca³ym obszarze
opracowania planu  okrelon¹ granicami opracowania
na rysunku planu, stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
USTALENIE SZCZEGÓ£OWE DLA TERENU
W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce funkcje w granicach opracowania planu:
1) stacja bazowa telefonii komórkowej,
2) zieleñ, uprawy rolne.
§4
Ustala siê obowi¹zek wykonania badañ geologicznych
dla projektowanych rozwi¹zañ w zakresie budownictwa
i infrastruktury, wykonywanych w trybie prawa geologicznego i górniczego.
§5
Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ konstrukcji stalowej
dla potrzeb telefonii komórkowej  55 m.
§6
1. Uci¹¿liwoæ inwestycji na obszarze jednostki strukturalnej nie mo¿e ograniczaæ u¿ytkowania terenów s¹-
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siaduj¹cych z inwestycj¹, zgodnie z ich obecnym przeznaczeniem.
2. Na kierunkach nadawania anten linii radiowych ustala
siê zakaz wprowadzania zabudowy o wysokoci przekraczaj¹cej 47 m n.p.t.
§7
Teren pod stacj¹ bazow¹ znajduje siê na gruntach rolnych klasy V pochodzenia mineralnego, w zwi¹zku z tym
nie bêdzie wymaga³ op³aty z tytu³u wy³¹czenia z produkcji rolnej.
ROZDZIA£ IV
USTALENIE W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§8
Dojazd do stacji bazowej z istniej¹cej drogi, dzia³ka nr
80/1.
§9
Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej projektowaæ w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci.
ROZDZIA£ V
USTALENIA W ZAKRESIE WZROSTU I OBROTU
NIERUCHOMOCIAMI
§ 10
1. Zmiana ustaleñ planu dla terenów rolnych objêtych
niniejsz¹ uchwa³¹ powoduje wzrost wartoci gruntu.
2. Ustala siê 30% stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie obrotu nieruchomoci¹.
ROZDZIA£ VI
§ 11
Uwzglêdniaj¹c zapisy § 6 ustalenia planu nie pogorsz¹
stanu rodowiska przyrodniczego.
Do uchwa³y za³¹czono prognozê skutków ustaleñ planu na rodowisko przyrodnicze.
ROZDZIA£ VII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 12
W granicach obowi¹zywania planu, oznaczonych na
rysunku planu, trac¹ moc ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Damnica, uchwalonego dnia 26 listopada 1987 r. uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr XXIV/76/87.
§ 13
Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
klasy V o pow. 0,05 ha pochodzenia mineralnego po³o¿onych na dzia³ce nr 70 obrêb Strzy¿yno gmina Damnica
na cele nierolnicze.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Damnica.
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§ 15

372

Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr XLV/338/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

371
UCHWA£A Nr XXXIII/218/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220)
oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 zm.:
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778,
Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 106,
poz. 1149) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2001 rok oraz wykonanie planu finansowego zadañ
zleconych za 2001 rok zamykaj¹ce siê kwotami:
Dochody ogó³em:
plan
8.554.567 z³
wykonanie
8.543.304 z³
Wydatki ogó³em:
plan
8.649.067 z³
wykonanie
8.461.711 z³
w tym:
realizacja planu finansowego zadañ zleconych:
dotacje:
plan
1.038.862 z³
wykonanie
1.038.858 z³
wydatki:
plan
1.038.862 z³
wykonanie
1.038.858 z³.
§2
Wykonanie bud¿etu zamyka siê nadwy¿k¹ w kwocie
81.593 z³.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki Nr 763/26
po³o¿onej w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 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. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar czêci dzia³ki Nr 763/26 obr. Sierakowice, o
powierzchni oko³o 2,15 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w za³¹czniku
graficznym oznaczenie MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1 MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej czêci dzia³ki Nr
763/26:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni oko³o 800 m2.
Wskazane jest kszta³towanie zabudowy w postaci
zagrodowej, wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) zabudowê mieszkaln¹ nale¿y usytuowaæ kalenic¹
dachu prostopadle do krawêdzi jezdni,
c) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
d) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
e) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b
dzia³ki,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych- maksymalnie 10,0 m,
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego-maksymalnie 6,0 m,
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
i) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m,
j) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
k) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne;
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 21 0- 350
i 450- 500,
m) pokrycie dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów :dachówkopodobnych.
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1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki Nr 763/26 z istniej¹cej drogi gminnej o Nr ewid. gruntu 761/2 projektowan¹ drog¹
KD1.
KD1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 8,0 m z zatok¹
koñcow¹ 20,0 x 20,0 m.
KD2  przeznacza siê na rezerwê terenu niezbêdn¹
dla po³¹czenia komunikacyjnego pozosta³ego terenu
dzia³ki Nr 763/26.
KD3  dojazd do projektowanej zabudowy mieszkaniowej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 4,0 m.
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie cieków do ¿elbetowych
zbiorników na cieki z okresowym wywo¿eniem
cieków do oczyszczalni cieków w Sierakowicach:
 z chwil¹ pod³¹czenia wszystkich obiektów do wybudowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
nakazuje siê bezwzglêdn¹ likwidacjê zbiorników,
 do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem
wiadcz¹cym us³ugi komunalne,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg zasady podzia³u jak
na za³¹czniku graficznym, wielkoæ dzia³ki oko³o 800
m2,
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia
zgodnie z warunkami siedliskowymi, na co najmniej
20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki,
c) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug rzemios³a nieuci¹¿liwego; zakres uci¹¿liwoci ograniczony do terenu dzia³ki, a pomieszczenia na pobyt ludzi wyposa¿one w rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej czêci dzia³ki Nr 763/26 obr. Siera-
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kowice wykonany w skali 1: 1000, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

373
UCHWA£A Nr XLV/339/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki Nr 529 po³o¿onej w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496,
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Nr 132 poz. 622 z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar czêci dzia³ki Nr 529 obr. Sierakowice, o powierzchni ok. 1,30 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu
rolnym, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1MN.
2MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostoj¹cej z czêci dzia³ki
Nr 529.
3MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z czêci dzia³ki
Nr 529.
4MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z czêci dzia³ki
Nr 529.
5MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej z czêci dzia³ki
Nr 529.
ZI  przeznacza siê na zieleñ izolacyjn¹ od istniej¹cego zespo³u szklarni. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ o szerokoci 2,5 m.
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej 500
m2. Wskazane jest kszta³towanie zabudowy wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) zabudowê mieszkaln¹ nale¿y usytuowaæ kalenic¹
dachu równolegle do kierunku p³n.- p³d,
c) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
d) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 15,0 m od drogi powiatowej Nr 10237, w pozosta³ych przypadkach 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cych (KD1, KD2, KD3) z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych- maksymalnie 10,0 m,
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60m,
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne,
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 210- 350
i 450- 500- jednorodne k¹ty dla poszczególnych MN,
k) pokrycie dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki Nr 529 z istniej¹cej drogi powiatowej Sierakowice- Paczewo o Nr ewid. gruntu
10237 o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 14,0
m projektowan¹ drog¹ KD1 i dalej KD2.
KD1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 10,0 m.

KD2  KD3  przeznacza siê na projektowan¹ drogê
dojazdow¹ do projektowanej zabudowy. mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m i 8,0 m jak na rysunku
planu.
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  bezporednio do zbiorczego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg zasady podzia³u jak
na za³¹czniku graficznym, minimalna wielkoæ dzia³ki 500 m2,
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia
zgodnie z warunkami siedliskowymi, na co najmniej
20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki,
c) wprowadzenie ZI- zieleni izolacyjnej w zespole 5MN
od istniej¹cego zespo³u szklarni. Zieleñ izolacyjn¹
wysok¹ przewidziano miêdzy drog¹ dojazdow¹
KD2 a terenami szklarni szer. 2,5m,
d) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug nieuci¹¿liwych
na dzia³kach (1MN) i 2MN zlokalizowanych przy
drodze 10237 Sierakowice- Paczewo.
Zakres uci¹¿liwoci ograniczony do terenu dzia³ki,
a pomieszczenia na pobyt ludzi wyposa¿one w
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej czêci dzia³ki Nr 529 obr. Sierakowice wykonany w skali 1: 500, który jest jednoczenie
za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie
za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
f) zieleñ izolacyjna ZI.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
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op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

374
UCHWA£A Nr XLV/340/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki Nr 628 po³o¿onej w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 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. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar czêci dzia³ki Nr 628 obr. Sierakowice, o powierzchni 0,16ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym,
(dotychczasowe przeznaczenie terenu- dystrybucja gazu
butlowego) przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej z us³ugami rzemios³a nieuci¹¿liwego, w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN, UR.
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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1 MN, UR  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej z us³ugami rzemios³a nieuci¹¿liwego czêæ
dzia³ki Nr 628.
a) powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 30% pow.
ca³kowitej dzia³ki,
b) nale¿y przeznaczyæ 20% pow. dzia³ki na zadrzewienie i zieleñ,
c) gabaryty budynków- 1,5kondygnacji, nie wiêcej ni¿
10,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci: 200300 i 450- 500,
e) budynki usytuowane kalenic¹ prostopadle do
gminnej drogi dojazdowej oznaczonej Nr ewid.
gruntu 604 o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m,
f) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) jak na rysunku planu w odleg³oci 8,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej,
g) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1,5 kondygnacji + poddasze u¿ytkowe,
h) pokrycie dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki Nr 628 z istniej¹cej drogi gminnej
o Nr ewid. gruntu 604, o szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 8,0 m i jezdni
szerokoci 5,5 m.
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach,rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie cieków do ¿elbetowych
zbiorników na cieki z okresowym wywo¿eniem
cieków do oczyszczalni cieków w Sierakowicach,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg zasady podzia³u jak
na za³¹czniku graficznym,
b) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed uci¹¿liwociami,
c) uci¹¿liwoæ do prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bezwzglêdnie winna mieciæ w granicach
w³asnoci,
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d) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
e) odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowaæ przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
f) osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej dzia³ki Nr 628 obr. Sierakowice wykonany w skali 1: 1000, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug rzemios³a MN, UR.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

375
UCHWA£A Nr XLV/341/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 176/1 i 176/2
po³o¿onych w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 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. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ek Nr 176/1 i 176/2 obr. Sierakowice, o
powierzchni 0,146 ha i 0,1468 ha aktualnie bêd¹ce w u¿ytkowaniu rolnym, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN.
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostoj¹cej dzia³ek Nr 176/1
i 176/2.
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej 1460
i 1468 m2. Wskazane jest kszta³towanie zabudowy
wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) zabudowê mieszkaln¹ nale¿y usytuowaæ kalenic¹
dachu prostopadle do krawêdzi jezdni,
c) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
d) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
e) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b
dzia³ki,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych- maksymalnie 12,0 m,
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego- maksymalnie 6,0 m,
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
i) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m,
j) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
k) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne,
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 21 0- 350
i 450- 500,
m) pokrycie dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ek Nr 176/1 i 176/2 z istniej¹cej dro-
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gi gminnej o Nr ewid. gruntu 179/23, jako dojazd
do projektowanej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 9,0 m,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ terenu wg zasady podzia³u jak na za³¹czniku graficznym,
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewieni na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki,
c) strefa ochronna obecnie modernizowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków bêdzie
zmniejszona do 100 m,
d) oddanie obiektów do u¿ytkowania mo¿e nast¹piæ
po zatwierdzeniu strefy ograniczonego u¿ytkowania od modernizowanej obecnie oczyszczalni cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej dzia³ek Nr 176/1 i 176/2 obr. Sierakowice wykonany w skali 1: 1000, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

376
UCHWA£A Nr XLV/344/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek Nr 210/2; 210/3;
210/4 po³o¿onych w Pa³ubicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 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. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ek nr 210/2; 210/3; 210/4 obr. Pa³ubice, o
powierzchni 4004,0 m2 aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu
rolnym, przeznacza siê na funkcjê: us³ug rzemios³a nieuci¹¿liwego, w za³¹czniku graficznym oznaczenie UR.
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
UR  przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a nieuci¹¿liwego dzia³ki nr 210/2; 210/3; 210/4.
Przeznacza siê dla potrzeb us³ug rzemios³a- 3 dzia³ki.
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 15% pow. dzia³ki na zieleñ
wysok¹, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Powierzchni nie ustala siê.
Budynki o gabarytach maks. 1,5 kondygnacji powinny mieæ nie wiêcej ni¿ 10,0 m.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci 22%-45%.
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Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy pomocniczej
typu: wiaty, gara¿e, budynki gospodarcze. Ustawienia kalenicy nie ustala siê.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej z drog¹ o Nr ewid. 210/5.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) bezporednia obs³uga terenu dzia³ek Nr 210/2; 210/
3; 210/4 z istniej¹cych dróg o Nr ewid. gruntu 210/
5 i 211/2,
b) zjazd z drogi nr 210/5 i 211/2 na drodê wojewódzk¹ Nr 214 musi spe³niaæ warunki okrelone w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wykonanie zjazdu jest warunkiem zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek Nr 210/2; 210/3 i 210/4.
c) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie cieków od ¿elbetowych
zbiorników na cieki z okresowym wywo¿eniem
cieków do oczyszczalni cieków w Sierakowicach.
Do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji ciekowej
zakazuje siê lokalizowania us³ug lub rzemios³a zu¿ywaj¹cych znacznych iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e iloci cieków,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien bezwzglêdnie ograniczaæ siê do
granic w³asnoci, obiekty przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
Odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów produkcyjnych. Winny byæ one zagospodarowywane w miejscu ich powstania, a tylko te, które
nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich
utylizacji.
Osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.

1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ terenu wy³¹cznie wg zasady podzia³u jak
na za³¹czniku graficznym,
b) wyrobisko ¿wiru, w którym okresowo zbiera siê
woda (w), a czêciowo zasypane  przewidzieæ do
ca³kowitego zasypania.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej dzia³ek Nr 210/2; 210/3; 210/4 obr.
Pa³ubice wykonany w skali 1: 1000, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny us³ug rzemios³a nieuci¹¿liwego UR,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XLVII/422/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Dostarczania Wody
i Odprowadzania Scieków przez Zak³ad Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska
w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania cieków przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Tczewie stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Somoliñski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLVII/422/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
PRZEZ ZAK£AD WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI
SPÓ£KA Z O.O. W TCZEWIE
Spis treci
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Warunki techniczne przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III Warunki wstrzymania lub ograniczania
dostarczania wody i odprowadzania cieków
Rozdzia³ IV Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
Rozdzia³ V Zasady rozliczania nale¿noci
Rozdzia³ VI Obowi¹zki Dostawcy Us³ug
Rozdzia³ VII Prawa Dostawcy Us³ug
Rozdzia³ VIII Obowi¹zki Odbiorcy Us³ug
Rozdzia³ IX Prawa Odbiorcy Us³ug
Rozdzia³ X Skargi i wnioski
Rozdzia³ XI Postanowienia koñcowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp.
z o.o. na terenie miasta Tczewa zwanym dalej Dostawc¹ Us³ug.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Dostawcy Us³ug polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Dostawcy Us³ug polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
5. U¿yte w niniejszym Regulaminie terminy techniczne i
definicje s¹ szczegó³owo okrelone i zdefiniowane w
Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747).
§2
Odbiorc¹ Us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub/
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwanej dalej Odbiorc¹ Us³ug.
§3
Dostawca Us³ug wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ nr 43/2002 r. Zarz¹du Miasta w Tczewie z
dnia 30 lipca 2002 r., które okrela m.in. obszar dzia³alnoci.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub/
i odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Dostawc¹
Us³ug a Odbiorc¹ Us³ug.
Rozdzia³ II
Warunki techniczne przy³¹czenia do sieci
§5
Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej
lub/i kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie (za³¹cznik nr 1).
§6
W przypadku nowobudowanych przy³¹czy wodoci¹gowo  kanalizacyjnych w celu zawarcia umowy z Dostawc¹ Us³ug, Odbiorca Us³ug powinien spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
1. Uzyskaæ warunki techniczne na dostawê wody i odprowadzenie cieków. Warunki techniczne wydane
s¹ przez Dostawcê Us³ug po z³o¿eniu:
 pisemnego wniosku o wydanie warunków technicznych na dostawê wody i odprowadzanie cieków,
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 aktualnej mapy sytuacyjno  wysokociowej dla celów projektowych z naniesionymi budynkami,
 kopii aktu w³asnoci albo innego tytu³u prawnego
do posesji lub lokalu,
 kopii Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 wydane warunki wa¿ne s¹ przez okres dwóch lat od
daty wydania.
Na podstawie wydanych warunków technicznych Odbiorca Us³ug zleca wykonanie dokumentacji na przy³¹cze wodoci¹gowe lub/i przy³¹cze kanalizacyjne, która
musi byæ uzgodniona ze ZWiK Sp. z o.o. i Zespo³em
Uzgodnieñ Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja po uzgodnieniach wa¿na jest przez okres
2 lat.
Na 5 dni przed przyst¹pieniem do wykonywania prac
zg³osiæ powy¿szy fakt do Dzia³u Technicznego Dostawcy Us³ug, którego pracownik bêdzie sprawowa³ nadzór nad postêpem prac pod wzglêdem wymogów technicznych i dokona odbioru po zamontowaniu wodomierza.
Przy³¹cza mog¹ byæ wykonywane:
 przez zak³ady lub osoby posiadaj¹ce uprawnienia
do wykonywania tych robót,
 systemem gospodarczym pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru, posiadaj¹cego
odpowiednie uprawnienia budowlane i ponosz¹cego pe³n¹ odpowiedzialnoæ za jakoæ wykonanych
robót.
Po wykonaniu wszystkich prac zwi¹zanych z budow¹
nowego przy³¹cza Odbiorca Us³ug zg³asza przy³¹cze
do odbioru koñcowego i przedstawia nastêpuj¹ce dokumenty:
 mapê geodezyjna powykonawcz¹,
 pozytywne wyniki badania bakteriologiczne wody z
nowego przy³¹cza,
 w przypadku sieci wodoci¹gowej zgodê z Sanepidu
na w³¹czenie jej do istniej¹cego wodoci¹gu,
 protokó³y techniczne.
W oparciu o ww. dokumenty, wizjê lokaln¹ oraz po
oznakowaniu uzbrojenia dokonuje siê odbioru koñcowego.
Realizacjê budowy przy³¹cza wodoci¹gowego lub/i
przy³¹cza kanalizacyjnego, studni wodomierzowej lub
pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub/i kanalizacyjnej.
Osoby, które wybudowa³y na w³asny koszt przy³¹cze
wodoci¹gowe lub kanalizacyjne mog¹ pozostawiæ je
w swojej eksploatacji lub przekazaæ na warunkach okrelonych przez strony na rzecz Gminy Miejskiej Tczew 
w tym przypadku znajd¹ siê one w eksploatacji ZWiK
Sp. z o.o. w Tczewie.
§7

Dostawca Us³ug rozpoczyna dostawê wody i/lub odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ 7 dni od daty podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹
Us³ug.

Rozdzia³ III
Warunki wstrzymania
lub ograniczenia dostarczania wody
i odprowadzania cieków
§8
1. Wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania wody lub/i
odprowadzania cieków mo¿e nast¹piæ w przypadku:
 awarii lub prac konserwacyjno remontowych,
 brak wody na ujêciu,
 zanieczyszczeniu wody na ujêciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
 potrzeby zwiêkszenia dop³ywu do hydrantów p.po¿.
2. Dodatkowo wstrzymanie dostarczania wody lub/i odprowadzania cieków nastêpuje w przypadku gdy:
 Odbiorca Us³ug nie uici³ op³at za dwa pe³ne okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zap³aty,
 przy³¹cze wodoci¹gowe wykonano niezgodnie z
przepisami prawa,
 zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych,
 jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie urz¹dzenia pomiarowego,
 gdy Odbiorca Us³ug uniemo¿liwia Dostawcy Us³ug
dokonanie czynnoci opisanych w rozdz. Obowi¹zki
Dostawcy Us³ug § 6 i staje siê to notoryczne.
3. Dostawca Us³ug obci¹¿a Odbiorcê Us³ug kosztami
poniesionymi w zwi¹zku z likwidacj¹ nielegalnego poboru wody i odprowadzenia cieków.
§9
Za skutki wynikaj¹ce ze wstrzymania dostawy wody
lub/i odprowadzania cieków z ww. przyczyn Dostawca
Us³ug nie ponosi odpowiedzialnoci wobec Odbiorcy
Us³ug.
Rozdzia³ IV
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
§ 10
Zawarcie umowy pomiêdzy Dostawc¹ Us³ug, a Odbiorc¹ Us³ug o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek Odbiorcy Us³ug, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
§ 11
Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, posiadaj¹c¹ tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub/i z którego maj¹ byæ
odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z
osob¹, korzystaj¹c¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym.
§ 12
Umowa o zaopatrzeniu w wodê lub/i odprowadzaniu
cieków pomiêdzy Dostawc¹ Us³ug, a Odbiorca Us³ug
zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
 jakoci i iloci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
i/lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
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 sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
 praw i obowi¹zków stron umowy,
 procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
 ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
 okresu obowi¹zywania umowy, w tym warunków
wypowiedzenia.
W przypadku umowy z Odbiorc¹ Us³ug wprowadzaj¹cym cieki przemys³owe, integraln¹ czêci¹ tej umowy stanowi¹ za³¹czniki dotycz¹ce dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokoæ op³at za przekroczenia ww. warunków.
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Dostawca us³ug uwzglêdnia istniej¹ce akty prawne oraz
postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia wydanego przez ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej na podstawie art. 11
ustawy.
§ 13
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, Dostawca Us³ug mo¿e zawrzeæ umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w wodomierze
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawc¹ Us³ug,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczanej wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
§ 14
Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okrelony lub nieokrelony z mo¿liwoci¹ jej rozwi¹zania przez jedn¹ ze
stron z zachowaniem minimum 3 miesiêcznego okresu
wypowiedzenia lub na zgodny wniosek stron.
§ 15
Rozwi¹zanie umowy nastêpuje w formie pisemnej w
przypadku:
 rezygnacji z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
wiadczonych przez Dostawcê Us³ug po fizycznym
odciêciu przy³¹cza z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie,
 zmiany w³aciciela nieruchomoci,
 wyst¹pienie sytuacji wyszczególnionej w art. 8 pkt 1
ustawy, bez koniecznoci zachowania przez Dostawcê Us³ug okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie.
§ 16
Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcê Us³ug rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
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§ 17

W przypadku zmiany Odbiorcy Us³ug, nowy odbiorca
je¿eli chce korzystaæ z us³ug Dostawcy powinien zawrzeæ
now¹ umowê po udokumentowaniu swoich praw do
obiektu.
Rozdzia³ V
Zasady rozliczania nale¿noci
§ 18
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Dostawcê Us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i
stawek op³at.
§ 19
Przy rozliczeniach z Odbiorcami Us³ug, Dostawca Us³ug
stosuje taryfê zatwierdzona uchwa³¹ Rady Miasta Tczewa, wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
Zatwierdzona taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjêcia uchwa³y
i obowi¹zuje przez 1 rok.
Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie cieków.
§ 20
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Odbiorcê Us³ug reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 21
W razie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub/i
odprowadzania cieków przez Odbiorcê Us³ug mo¿e on
zostaæ ukarany grzywn¹ zgodnie z art. 28 ustawy:
 5.000,00 z³ w przypadku pobierania wody bez
uprzedniego zawarcia umowy z Dostawc¹ Us³ug,
 5.000,00 z³ w przypadku zerwania lub uszkodzenia
plomby umieszczonych na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworem odcinaj¹cym,
 5.000,00 z³ w przypadku niedopuszczenia przedstawiciela Dostawcy Us³ug do wykonania czynnoci
okrelonych w § 42,
 10.000,00 z³ w przypadku wprowadzania cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia
umowy z Dostawc¹ Us³ug.
Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Dostawcy Us³ug w
wysokoci 1.000,00 z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody lub wprowadzanie
cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§ 22
Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie:
 odczytu wskazañ wodomierza g³ównego na przy³¹czu,
w przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody
ustala siê na podstawie wskazañ zainstalowanych tam
wodomierzy z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej
pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹
odczytów z wodomierzy w lokalach,
 w przypadku braku wodomierza, przeciêtnych norm
zu¿ycia wody okrelonych rozporz¹dzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8,
poz. 70),
 w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w dzia³aniu wodomierza w oparciu o redni¹ wskazañ wodomierza za okres do 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych jego
niesprawnoæ,
 w przypadku korzystania z po³¹czeñ prowizorycznych
bez pomiaru (np. na czas budowy) iloæ dostarczanej
wody ustala siê w oparciu o przeciêtnych norm zu¿ycia wody.

kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem w sposób ci¹g³y i niezawodny,
 prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowo  kanalizacyjnej,
 sprawnoæ techniczn¹ studni publicznych i hydrantów ulicznych bêd¹cych w eksploatacji Dostawcy
Us³ug,
2. Dostawca Us³ug informuje Zarz¹d Miasta Tczewa o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia.

§ 23

§ 28

Za wodê:
 pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
 zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele p.po¿.,
 zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
Dostawca Us³ug obci¹¿a miasto, gminê na podstawie
cen, stawek ustalonych w taryfie.

O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków Dostawca
Us³ug winien uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty (na 2 dni przed planowanym terminem).

§ 24
Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê:
 na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
 w przypadku braku urz¹dzeñ pomiarowych, jako równ¹ iloæ dostarczanej wody przez Dostawcê Us³ug z
uwzglêdnieniem poboru wody z innych róde³ lub z
uwzglêdnieniem iloci wody zu¿ytej bezpowrotnie je¿eli wielkoæ jej zu¿ycia ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
Odbiorcy Us³ug.
§ 25
Za nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie cieków uwa¿a siê pobieranie wody lub/i odprowadzanie cieków:
 bez zawarcia umowy z Dostawc¹ Us³ug,
 niezgodnie z warunkami umowy zawartej z Dostawc¹ Us³ug,
 w wyniku samowolnego w³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej lub/i kanalizacyjnej,
 przy czêciowym lub ca³kowitym pominiêciu urz¹dzenia pomiarowego, b¹d przerobieniu licznika,
zmianie wskazañ, celowym uszkodzeniu.
Rozdzia³ VI
Obowi¹zki Dostawcy Us³ug
§ 26
Dostawc¹ Us³ug ma obowi¹zek zawieraæ umowê o
wiadczenie us³ug zwi¹zanych z dostawa wody lub/i odprowadzaniem cieków z Odbiorc¹ Us³ug albo podmiotami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowo  kanalizacyjnej, je¿eli istniej¹ techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania  wiadczenia us³ug, a ¿¹daj¹cy zawarcia umowy spe³nia warunki przy³¹czenia do
sieci i odbioru.
§ 27
1. Dostawca Us³ug ma obowi¹zek zapewniæ:
 Odbiorcy Us³ug wiadczenie us³ug zwi¹zanych z
dostaw¹ wody i odprowadzeniem cieków z
uwzglêdnieniem warunków technicznych i ekonomicznych uzgodnionych z nim w drodze umowy,
 zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo 

§ 29
Dostawca Us³ug zobowi¹zany jest do zainstalowania i
utrzymania u Odbiorcy Us³ug wodomierza g³ównego za
wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz
wodomierzy na sieci wewnêtrznej.
Na ¿¹danie Odbiorcy Us³ug, Dostawca Us³ug winien:
 sprawdziæ prawid³owoæ dzia³ania licznika,
 w razie potrzeby lub na pisemne ¿¹danie Odbiorcy
Us³ug wymontowaæ zakwestionowany licznik i oddaæ go do ekspertyzy,
 dokonywaæ legalizacji urz¹dzeñ kontrolno pomiarowych stanowi¹cych w³asnoæ Dostawcy Us³ug w
czasie wyznaczonym przez aktualnie obowi¹zuj¹ce
przepisy.
Rozdzia³ VII
Prawa Dostawcy Us³ug
§ 30
Dostawca Us³ug ma prawo kontrolowaæ prawid³owoæ
realizacji robót zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi, uczestniczyæ w odbiorze prac oraz
egzekwowaæ od wykonawców realizacji wydanych zaleceñ warunkuj¹cych prawid³owe funkcjonowanie i eksploatacjê wykonywanych elementów systemu wodoci¹gowo  kanalizacyjnego.
§ 31
Dostawca Us³ug ma prawo wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza przedstawienia przez Odbiorcê Us³ug dokumentów stwierdzaj¹cych zgodnoæ
wykonania nowego przy³¹cza z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.
§ 32
Dostawca Us³ug ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub/i odprowadzenie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni³ warunków okrelonych w rozdzia³ach Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów",
Warunki techniczne dostarczania wody i odprowadzania cieków.
§ 33
Dostawca Us³ug mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub/i odprowadzenie cieków, je¿eli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
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Dostawca Us³ug ma prawo demonta¿u w³asnych urz¹dzeñ kontrolno  pomiarowych znajduj¹cych siê na przy³¹czach wodoci¹gowo  kanalizacyjnych, w przypadku
rozwi¹zania umowy na dostawê wody lub/i odprowadzanie cieków.
§ 35
Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy Us³ug maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug Dostawcy w celu:
 przeprowadzenia kontroli urz¹dzeñ pomiarowych
wodomierza g³ównego lub/i wodomierzy zainstalowanych w lokalach,
 dokonanie odczytu wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
 przeprowadzenia przegl¹du, napraw, badañ urz¹dzeñ posiadanych przez Dostawcê Us³ug,
 sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych
do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki Odbiorcy Us³ug
§ 36
Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody lub/i odprowadzenie cieków a tak¿e do przechowywania dowodów
wp³aty przez okres 3 lat.
§ 37
Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduje pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Dostawcê Us³ug oraz
nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Dostawcy Us³ug, a w szczególnoci do:
 u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej,
 u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, wyszczególnienie w art. 9 ustawy,
 wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
§ 38
Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do:
 zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje siê
wodomierz, w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ mechanicznego uszkodzenia, dzia³ania mrozu, kradzie¿y lub
wp³ywu innych szkodliwych czynników,
 w stanie nienaruszonym plomb za³o¿onych przez Dostawcê Us³ug na urz¹dzeniach kontrolno  pomiarowych oraz na instalacji.
§ 39
Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do powiadomienia
Dostawcy Us³ug o:
 uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomb, natychmiast po stwierdzeniu nieprawid³owoci,
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 zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cej od jakoci okrelonej w umowie,
 wszelkich zmian technologicznych, które mog¹ mieæ
wp³yw na dzia³anie sieci wodoci¹gowo  kanalizacyjnej,
 zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika w ci¹gu 3 dni od daty zmiany,
 posiadanych ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczenia nale¿noci za odbiór cieków.
§ 40
Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do pokrycia kosztów:
 naprawy, konserwacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoæ Odbiorcy
Us³ug,
 wynikaj¹cych z nieterminowego regulowania nale¿noci,
 sprawdzenia wodomierza w przypadku, gdy licznik
zosta³ sprawdzony na ¿¹danie Odbiorcy Us³ug i nie
stwierdzono b³êdu wskazañ wiêkszego od b³êdu
okrelonego przepisami dla danej klasy dok³adnoci ani innych wad powoduj¹cych nieprawid³owe
dzia³anie urz¹dzenia kontrolno  pomiarowego,
 wynikaj¹cych z niespe³nienia warunków okrelonych
w § 38.
§ 41
Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do udostêpnienia
pracownikom Dostawcy Us³ug pomieszczenia, w którym
znajduje siê wodomierz w celu dokonania odczytów oraz
dla celów kontrolno  pomiarowych.
Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do udzielenia dostêpu do studzienki rewizyjnej, lub do innych pomieszczeñ
w których mog¹ siê znajdowaæ urz¹dzenia kontrolno 
pomiarowe odprowadzonych cieków w celu kontrolnego pobrania cieków do analizy laboratoryjnej, dokonania odczytów, wykonania prac zwi¹zanych z eksploatacj¹
urz¹dzeñ Dostawcy Us³ug zamontowanych u Odbiorcy
Us³ug.
W przypadku braku mo¿liwoci wykonania ww. czynnoci zastosowanie maj¹ procedury przedstawione w
§ 25.
§ 42
Odbiorca Us³ug, który dostarcza cieki przemys³owe
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych obowi¹zany jest do:
 instalowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe i prawid³owej eksploatacji
tych urz¹dzeñ w przypadku koniecznoci podczyszczania cieków,
 przeprowadzania kontroli sieci i urz¹dzeñ do podczyszczania cieków bêd¹cych w³asnoci¹ Odbiorcy Us³ug oraz jakoci i iloci cieków zgodnie z art. 10
ustawy,
 udostêpniania Dostawcy Us³ug wyników wewnêtrznej kontroli urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz informacji na temat posiadanych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki, a tak¿e rodzaju i róde³ substancji niebezpiecznych wprowadzanych do cieków,
 zainstalowania urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿¹cych do
okrelenia iloci i jakoci cieków przemys³owych,
je¿eli takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa lub
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zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia
technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub procesów
oczyszczania cieków.
Rozdzia³ IX
Prawa Odbiorcy Us³ug
§ 43
Odbiorca Us³ug ma prawo ubiegaæ siê o zawarcie z
nim przez Dostawcê Us³ug umowy na dostarczanie wody
lub/i odprowadzanie cieków jeli istniej¹ techniczne i
ekonomiczne warunki dostarczania, Odbiorca Us³ug spe³nia warunki przy³¹czenia do sieci i odbioru oraz posiada
tytu³ prawny do korzystania z obiektu, do którego ma byæ
dostarczana woda lub/i odprowadzane cieki.
§ 44
Odbiorca Us³ug ma prawo domagaæ siê dostawy wody
i odprowadzania cieków na warunkach okrelonych
umow¹.
§ 45

§ 51
Skargi i wnioski rozpatrywane s¹ przez pracowników
Dostawcy Us³ug odpowiedzialnych za ich rozpoznanie i
za³atwienie.
§ 52
W sprawach dotycz¹cych skarg i wniosków stosuje siê
odpowiednio przepisy k.p.a. oraz Uchwa³y Rady Ministrów Nr 142 z 28.11.1980 r. z pón. zm. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania skarg i
wniosków.
Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe
§ 53
Niniejszy regulamin zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XLVII/422/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
26 wrzenia 2002 r. i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2003
r.
§ 54

Odbiorca Us³ug ma prawo zapoznania siê z:treci¹
uchwa³y okrelaj¹cej wysokoæ stawek za pobór wody i
odprowadzanie cieków, w siedzibie Dostawcy Us³ug,z
parametrami wody na wyjciu ze stacji uzdatniania wody
okrelonych badaniami laboratoryjnymi.

W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie ustawy.

§ 46

§ 55

Odbiorca Us³ug mo¿e wyst¹piæ do Dostawcy Us³ug o
udzielenie mu odp³atnie pomocy przy usuwaniu awarii
urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych stanowi¹cych
w³asnoæ Odbiorcy Us³ug.

Dostawca Us³ug zobowi¹zany jest do bezp³atnego udostêpniania niniejszego regulaminu Odbiorcom Us³ug.

§ 47

378

Odbiorca Us³ug ma prawo zg³aszaæ reklamacje dotycz¹ce wysokoci naliczanych op³at za dostarczan¹ wodê
i odprowadzane cieki w terminie niezw³ocznym tj. 14
dni od dnia otrzymania faktury. Zg³oszenie reklamacji nie
wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci.W przypadku uznania reklamacji Odbiorca Us³ug otrzyma fakturê koryguj¹c¹ w ci¹gu 14 dni, natomiast w przypadku nie
uznania reklamacji Odbiorca Us³ug zobowi¹zany jest do
pokrycia kosztów reklamacji w wysokoci w jakiej poniós³ je Dostawca Us³ug.

UCHWA£A Nr XXXI/253/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 9 padziernika 2002 r.

§ 48
Odbiorca Us³ug ma prawo zg³aszaæ skargi i wnioski
do Dostawcy Us³ug na warunkach okrelonych w rozdz.
Skargi i wnioski.
Rozdzia³ X
Skargi i wnioski

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Chmielno
i Garcz.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62 poz. 558) oraz
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
28 czerwca 1968 r. o ustalaniu wytycznych w sprawie
nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci (M.P. Nr 30, poz. 197) Rada Gminy w Chmielnie na
wniosek mieszkañców wsi Chmielno i Garcz po zasi¹gniêciu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych, uchwala, co nastêpuje:
§1

Skargi i wnioski nale¿y sk³adaæ w siedzibie Dostawcy
Us³ug w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8.

Nadaje siê we wsi Chmielno nazwy ulicom zgodnie z zestawieniem stanowi¹cym Za³¹cznik nr 1 oraz szkicem
sytuacyjnym stanowi¹cym Za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§ 50

§2

Skargi i wnioski bêd¹ rozpatrywane niezw³ocznie nie
póniej ni¿ w ci¹gu 1-go miesi¹ca od dnia otrzymania, a
w szczególnych przypadkach termin mo¿e zostaæ przed³u¿ony do 2 miesiêcy.

Nadaje siê we wsi Garcz nazwê ulicy zgodnie z zestawieniem stanowi¹cym Za³¹cznik nr 3 oraz szkicem sytuacyjnym stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 49
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§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy.
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
Lp.
1

Nazwa ulicy
2

1.

ZATOKOWA

2.

NA ZBOCZU

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXI/253/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we
wsi Chmielno

Opis po³o¿enia
3
Ulica sk³ada siê z nastêpuj¹cych nr
geodezyjnych 674,550/2, 550/1550/3513 cz. 21.
Z jednej strony ulica ³¹czy siê z ul. Raduñsk¹ na
wysokoci nieruchomoci Jerzego Witki, z
drugiej strony z ul. Garncarsk¹
Ulica o numerze geodezyjnym 122/15 i 116/12,
po³o¿ona jest za ulic¹ Widokow¹  równoleg³a
do niej. Stanowi dojazd do dzia³ek budowlanych
Nr 116/10, 116/11, 116/14, 116/15, 122/11 do
122/14, 122/17 – 122/20.

Uzasadnienie nazwy
4
Nazwa zosta³a wybrana przez
mieszkañców domków rekreacyjnych
po³o¿onych przy tej ulicy. Ze wzglêdu na
jej po³o¿enie, ko³o pó³nocno -zachodniej
zatoczki jez. Raduñskiego Dolnego.

Uwagi

Zosta³a wybrana przez mieszkañców tej
ulicy, poniewa¿ jest nachylona w stronê
drogi gruntowej nr 120, która ³¹czy siê z
ul. Gryfa Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXI/253/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
we wsi Garcz
Lp.
1
1.

Nazwa ulicy
2
WICHROWE
WZGÓRZE

Opis po³o¿enia
3
Prowadzi do dzia³ek rekreacyjnych o nr
geodezyjnych od 161/3 do 161/10 od ul. Widokowej
Nr geodezyjny ulicy 165/2 i 161/2.

379
UCHWA£A Nr LII/538/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e
okrelenia organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania,
odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzytelnoci gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón. zm.), wierzytelnoci wobec osób fizycznych, osób prawnych a tak-

Uzasadnienie nazwy
4
Zosta³a wybrana przez
w³acicieli dzia³ek po³o¿onych
przy niej ze wzglêdu na swój
charakter

Uwagi

¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnych  zwanych dalej d³u¿nikami, oraz okrela organy uprawnione do umarzania wierzytelnoci oraz
udzielania ulg w jej sp³acie.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Zarz¹du Miasta o umorzeniu w ca³oci lub w czêci wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi,
2) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noæ z
tytu³u, sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej i innych,
3) kierowniku jednostki organizacyjnej-nale¿y przez to
rozumieæ Burmistrza Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
4) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, osobê
fizyczn¹ oraz prawn¹.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
czêci je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
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2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 3,4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, równie¿ z urzêdu.
3. W przypadkach solidarnej odpowiedzialnoci d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas gdy
okolicznoci okrelone w ust. l maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Do umarzania wierzytelnoci uprawniony jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacjach
okrelonych § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza 3 krotnoci, kwoty najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia w grudniu roku
poprzedzaj¹cego podjêcie decyzji o umorzeniu,
og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
2) Zarz¹d Miasta w sytuacjach okrelonych w § 3 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4 (je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest wy¿sza ni¿ 3 krotnoæ a nie wy¿sza ni¿ 20- to krotnoæ
kwoty najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia, o
którym mowa w pkt 1.
3) Rada Miejska je¿eli wierzytelnoæ jest wy¿sza ni¿ 20to krotnoæ kwoty, o której mowa w pkt 1.
2. Przez wierzytelnoæ o której mowa w ust. 1 rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹, wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
3. Zobowi¹zaæ Zarz¹d Miasta do sk³adania Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania niniejszej uchwa³y nie
rzadziej ni¿ 2 razy w ci¹gu roku bud¿etowego.
§5
Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na
odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub ro z³o¿yæ ca³oæ lub czêæ wierzytelnoci na
raty bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika
oraz uzasadniony interes wierzyciela na okres nie d³u¿szy ni¿ do koñca roku bud¿etowego, a w przypadkach
szczególnie uzasadnionych na okres nie d³u¿szy ni¿ 24
miesi¹ce.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest Zarz¹d Gminy oraz kierownik jednostki organizacyjnej wed³ug kryteriów okrelonych w § 4
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz

udzielenie ulg w sp³acie nale¿noci o których mowa w
§ 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno  prawnym w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-prawnych w drodze umowy (ugody).
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
ro z³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci:
 datê i oznaczenie stron,
 kwotê ca³ej wierzytelnoci,
 kwotê w stosunku do której odroczono termin p³atnoci,
 termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci,
 skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub ro z³o¿enia
wierzytelnoci na raty nie pobiera siê odsetek za zw³okê chyba, ¿e d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych
terminów p³atnoci, wówczas ca³a wierzytelnoæ staje
siê natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr XLVIII/330/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla strefy
równowagi przyrodniczo-krajobrazowej zespo³u jezior
P³oczyca  Boruja Ma³a  Boruja Du¿a.
Na podstawie: art. 7,8 ust. 1 i 2, art. 9,10,11,18, 26,28
i 33 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 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 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) na
wniosek Zarz¹du Miejskiego, Rada Miejska w Bytowie
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Uchwala siê zmiany do miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42,
poz. 241 z dnia 16 grudnia 1994 r.).
§2
Tekst planu, stanowi¹cy treæ niniejszej uchwa³y, oraz
rysunek planu nr 1 w skali 1:5000 i rysunek planu nr 2, 3
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i 4 w skali 1:1000, stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do
uchwa³y, okrelaj¹ zakres obowi¹zuj¹cych zmian.
§3
Granice obszaru objêtego planem, przedstawia rysunek planu w skali 1:5000.
§4
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie mo¿liwoci skutecznej ochrony walorów rodowiska i nale¿ytego kszta³towania Strefy Równowagi
Przyrodniczo  Krajobrazowej Zespo³u Jezior P³oczyca 
Boruja Ma³a  Boruja Du¿a, stanowi¹cej w skali województwa unikalny obszar o najwy¿szej atrakcyjnoci przyrodniczo  krajobrazowej, cel ruchu rekreacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym o charakterze turystycznym i wypoczynkowym.

6)

7)

§5
1. Przedmiotem ustaleñ tekstu i rysunku planu s¹:
1) obszary i obiekty objête ochron¹,
2) zasady zagospodarowania obowi¹zuj¹ce w strefie
bezporedniej ochrony wód powierzchniowych,
3) zasady zagospodarowania obowi¹zuj¹ce w strefie
szczególnej ochrony walorów przyrodniczych,
4) tereny zainwestowane istniej¹ce i planowane,
5) pozosta³e tereny biologicznie czynne nieprzeznaczone pod zainwestowanie,
6) zasady obs³ugi terenów w zakresie infrastruktury.
2. Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to rozumieæ funkcjê ustalon¹ w planie dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi; przeznaczenie jest zamiennie okrelane jako u¿ytkowanie lub wykorzystanie
terenu; tereny mog¹ byæ w ca³oci wykorzystane
na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym
lub czêciowo na cele przeznaczenia podstawowego i towarzysz¹cego, przeznaczenie towarzysz¹ce
nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego,
2) zabudowie  nale¿y przez to rozumieæ, o ile z tekstu
planu nie wynika inaczej, obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na budowê,
3) zakazie zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ, zakaz
lokalizacji nowej zabudowy oraz w stosunku do zabudowy istniej¹cej  zakaz wykonywania robót budowlanych, wymagaj¹cych pozwolenia na budowê, z wyj¹tkiem prac maj¹cych na celu doprowadzenie istniej¹cego obiektu i jego funkcjonowania do
zgodnoci z zasadami obowi¹zuj¹cymi w planie,
4) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹%
udzia³em sumy powierzchni zabudowanej wszystkich budynków sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego terenu w ca³kowitej powierzchni terenu,
5) zespole zabudowy o jednolitym charakterze  nale¿y przez to rozumieæ oznaczony na rysunku planu
zespó³ budynków, dla którego obowi¹zuj¹ jednolite
zasady kszta³towania zabudowy, a w szczególnoci:
 jednorodny sposób kszta³towania bry³ budynków
pod wzglêdem skali i proporcji wzajemnych poszczególnych elementów budowlanych (coko³u,
fasady, dachu),

8)

9)

10)
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 jednakowy kszta³t, k¹t pochylenia, materia³ i kolor
pokrycia dachu,
 jednakowy materia³ i kolor wykoñczenia elewacji
zewnêtrznej (coko³ów, cian, nadbudowy w dachach, stolarki zewnêtrznej),
 jednorodny charakter stosowanego detalu architektonicznego (np. zadaszeñ, werand, okapów, s³upów, zastrza³ów, rur spustowych, lukarn, kominów
itp.),
terenach rekreacyjno  wypoczynkowych z zagospodarowaniem turystycznym - nale¿y przez to rozumieæ
ogólnodostêpne tereny zagospodarowane urz¹dzeniami przeznaczonymi do wypoczynku i rozrywki dla
osób przebywaj¹cych na danym terenie lub odbywaj¹cych podró¿e w celach wypoczynkowych i poznawczych,
terenach rekreacyjno  wypoczynkowych z zabudow¹ mieszkalno  rekreacyjn¹  nale¿y przez to rozumieæ tereny indywidualnej zabudowy przeznaczonej
do zamieszkania i s³u¿¹cej wypoczynkowi oraz rozrywce; realizowanej na wydzielonych du¿ych dzia³kach o powierzchni co najmniej 1,2 ha, w formie trwa³ej zabudowy o charakterze jednorodzinnym (sk³adaj¹cej siê z nie wiêcej ni¿ 1 mieszkania), pojedynczej
lub zgrupowanej w zespo³y najlepiej 3  4 budynków
mieszkalnych (najwy¿ej 5); obowi¹zuje zakaz podzia³u dzia³ek mieszkalno  rekreacyjnych, wydzielonych
zgodnie z zasadami zapisanymi w planie,
terenach rekreacyjno  wypoczynkowych z zabudow¹ i zagospodarowaniem turystycznym  nale¿y przez
to rozumieæ tereny ogólnodostêpnej zabudowy przeznaczonej do wypoczynku i rozrywki dla osób przebywaj¹cych na danym terenie lub odbywaj¹cych podró¿e w celach wypoczynkowych i poznawczych,
zabudowie zagrodowej  nale¿y przez to rozumieæ zespó³ budynków mieszkalnych i gospodarczych rodzinnego gospodarstwa wiejskiego, wraz z podwórzem
i najbli¿szym otoczeniem, obejmuj¹cym urz¹dzenia
zwi¹zane z funkcjami produkcyjnymi w zagrodzie, jak
studnia, zbiornik na nieczystoci, ogród przydomowy itp.; w stosunku do wyznaczonych w planie terenów istniej¹cej zabudowy zagrodowej obowi¹zuje
zakaz ich podzia³u; ustala siê mo¿liwoæ dokonywania remontów i wymiany obiektów budowlanych,
przebudowy i ich uzupe³nienia o nowe obiekty, a tak¿e zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków b¹d wykorzystania terenu na cele nierolnicze,
zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi dla poszczególnych terenów i przyjêtymi w planie zasadami kszta³towania zabudowy; ustala siê, ¿e zabudowa terenu
dzia³ki zagrodowej w stosunku do istniej¹cego stopnia zabudowania terenu nie mo¿e wzrosn¹æ wiêcej
ni¿ o 100%,
terenach biologicznie czynnych  nale¿y przez to rozumieæ otwarte tereny niezabudowane o funkcji u¿ytkowej, estetycznej, kulturowej, rekreacyjnej lub biologicznej, takie jak grunty rolne i ogrodnicze, nieu¿ytki, lasy, wody powierzchniowe, tereny zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej, zagospodarowane lub u¿ytkowane w sposób zapewniaj¹cy trwale przyrodniczy
charakter terenu, odpowiedni dla danego biotypu.
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Rozdzia³ 2
Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem
§6
1. Dla obszaru objêtego planem przyjmuje siê jako obowi¹zuj¹c¹ zasadê ekorozwoju, rozumian¹ jako zagospodarowanie terenów w sposób trwale zachowuj¹cy
walory i zasoby rodowiska oraz czynnie chroni¹cy
rodowisko.
2. Przepisy zawieraj¹ce warunki dotycz¹ce ochrony walorów rodowiska przyrodniczego i kulturowego maj¹
pierwszeñstwo przed przepisami zawieraj¹cymi warunki wynikaj¹ce z innych przes³anek.
3. W przypadku wprowadzenia w granicach obszaru objêtego planem nowych form ochrony przyrody lub dóbr
kultury, przepisy zawarte w powo³uj¹cym je akcie prawnym, maj¹ pierwszeñstwo przed ustaleniami planu.
4. W celu ochrony i nale¿ytego kszta³towania walorów
rodowiskowych dla obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) nowy podzia³ w³asnociowy powinien nawi¹zywaæ
do istniej¹cych linii podzia³u gruntów,
2) obowi¹zuje zakaz niwelacji terenu poza obrysem budynków,
3) nowe ulice dojazdowe nale¿y prowadziæ wy³¹cznie
po powierzchni gruntu,
4) indywidualne systemy oczyszczania lub zagospodarowania cieków s¹ dopuszczalne wy³¹cznie przy
braku mo¿liwoci pod³¹czenia do kanalizacji zbiorczej,
5) obowi¹zuje zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej zmianê poziomu oraz w³aciwoci fizykochemicznych wód w jeziorach i torfowiskach, a w szczególnoci:
 zakaz odwadniania u¿ytków zielonych i podmok³oci do jezior,
 zakaz zorganizowanego odprowadzania wód opadowych oraz oczyszczonych i nieoczyszczonych
cieków do jezior, torfowisk i innych podmok³oci,
6) obowi¹zuje zakaz odprowadzania wód opadowych
w sposób zorganizowany bez podczyszczenia oraz
wszelkich nieczystoci bezporednio do gruntu,
7) obowi¹zuje zakaz zmiany poziomu wód gruntowych,
8) obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ tymczasowych w gospodarce wodno  ciekowej,
9) obowi¹zuje zakaz lokalizowania obiektów oraz podejmowania przedsiêwziêæ wyró¿nionych w innych
przepisach ze wzglêdu na ich negatywne oddzia³ywanie na rodowisko, z wyj¹tkiem projektowanego
obejcia drogi wojewódzkiej nr 212 i projektowanej
lokalnej oczyszczalni cieków zgodnie z § 17 pkt 2
ust. 4),
10) obowi¹zuje zakaz likwidacji, naruszania oraz przekszta³cania (wycinki drzew i krzewów, usuwania g³azów, przekopywania) wyró¿niaj¹cych siê krajobrazowo fragmentów miedz, zwi¹zanych z dotychczasowymi liniami podzia³u gruntów, w tym poboczy
ródpolnych dróg,
11) w nowopowstaj¹cej zabudowie dopuszcza siê wy³¹cznie budowê ogrodzeñ z materia³ów pochodzenia naturalnego np. drewno, kamieñ, nie wy¿szych
ni¿ 1,2 m,
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12) obowi¹zuje zakaz stawiania ogrodzeñ w pasie do 5 m
od granicy lasu, torfowiska, podmok³oci i linii brzegowej jezior,
13) obowi¹zuje zakaz budowy indywidualnych pomostów
na jeziorach, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ ryback¹ i zgodnym z planem zagospodarowaniem turystycznym,
14) obowi¹zuje zakaz budowy konstrukcji o wysokoci
wiêkszej ni¿ 10 m, z wyj¹tkiem realizacji wie¿y  punktu
widokowego na Górze Siemierzyckiej,
15) obowi¹zuje zakaz wznoszenia wolnostoj¹cych konstrukcji reklamowych lub o zbli¿onym charakterze
poza zwart¹ zabudow¹ wsi,
16) obowi¹zuje zakaz zabudowy na stokach o nachyleniu
6 st. i wiêkszym,
17) obowi¹zuje zakaz zabudowy w odleg³oci mniejszej
ni¿ 30 m od granicy lasu,
18) obowi¹zuje zakaz zabudowy w odleg³oci mniejszej
ni¿ 50 m od granicy cennego ekosystemu torfowiskowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem
O.16,
19) obowi¹zuje nakaz wznoszenia budynków i budowli o
formie (skala, proporcje, u¿yte materia³y budowlane,
detal architektoniczny) wpisanej w charakter istniej¹cego krajobrazu (ukszta³towanie terenu, wystêpuj¹ce w otoczeniu sk³adniki rodowiska przyrodniczego,
s¹siaduj¹ca zabudowa o cechach regionalnych) na
nastêpuj¹cych zasadach:
 dopuszczalna iloæ kondygnacji  2,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku  0,60 m,
 maksymalna wysokoæ fasady, liczonej od coko³u
do okapu dachu  3,0 m,
 poziom okapów  sta³y,
 dopuszczalne kszta³ty dachów  symetryczne o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachów  55-100%,
 wykorzystanie u¿ytkowe poddasza  dopuszczalne,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne pod warunkiem zachowania odstêpu od koñców fasady przynajmniej 1/3 d³ugoci fasady, ciany nadbudowy
w kolorze dachu,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
20) dla zabudowy plombowej zwi¹zanej z obecnym zainwestowaniem obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudowy jednolite z s¹siaduj¹c¹ zabudow¹ (np. kszta³t
i k¹t pochylenia dachu), o ile zabudowa istniej¹ca
spe³nia, okrelone w pkt 19), dopuszczalne w planie
zasady kszta³towania zabudowy,
21) w granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy
OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej, obejmuj¹cej obszar stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w
zakresie ochrony dóbr kultury, ustala siê obowi¹zek
przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces inwestowania, przed
zmian¹ funkcji i sposobu u¿ytkowania gruntów, w
zakresie okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
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5. Ustalenia dla wsi Rekowo:
1) rysunek planu ustala granice terenów docelowegoobszaru zainwestowania wsi,
2) dla terenów, o których mowa w pkt 1), ustala siê
przeznaczenie podstawowe  tereny mieszkaniowe
i tereny us³ugowe zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu rekreacyjnego o charakterze turystycznym i wypoczynkowym, z dopuszczeniem przeznaczenia towarzysz¹cego  us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ludnoci, us³ug
obs³ugi gospodarki rolnej i lenej oraz niezbêdnej
infrastruktury spo³ecznej, infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej,
3) ustala siê mo¿liwoæ, na ustalonych w planie zasadach, dokonywania remontów i wymiany istniej¹cych obiektów budowlanych, przebudowy i ich uzupe³nienia o nowe obiekty, a tak¿e zmianê sposobu
u¿ytkowania istniej¹cych budynków b¹d zmianê
dotychczasowego sposobu wykorzystania terenów,
w tym w szczególnoci dla podniesienia standardu
istniej¹cych obiektów i us³ug, maj¹cych s³u¿yæ przeznaczeniu, o którym mowa w pkt 2),
4) w zagospodarowaniu przestrzennym wsi Rekowo
przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania krajobrazu kulturowego:
 zachowanie uk³adu przestrzennego wsi poprzez
utrzymanie tradycyjnych dróg, dopuszczenie nowego podzia³u gruntów w nawi¹zaniu do istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych oraz rozmieszczanie zabudowy przy drogach,
 w kszta³towaniu zabudowy kontynuowanie charakterystycznych dla regionu form architektonicznych, uwzglêdniaj¹cych wiejsk¹ skalê i lokalne
tradycje budowlane,
 estetyzacjê zabudowy i zagospodarowania oraz
rewaloryzacjê dysharmonijnych elementów zagospodarowania,
 wprowadzanie zieleni trwale towarzysz¹cej zabudowie.
6. Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze grunty rolne o ³¹cznej powierzchni 81,29 ha, w tym grunty rolne
stanowi¹ce u¿ytki klas IV o powierzchni 3,10 ha.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dla obszarów chronionych
§7
1. Wyznacza siê w planie granice obszarów i obiektów
objêtych ochron¹.
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 obowi¹zuje zasada ochrony elementów rodowiska przyrodniczego
i kulturowego, w tym ochrona przed zmian¹ dotychczasowego sposobu ich u¿ytkowania.
3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje zakaz zabudowy.
4. Na wszystkich terenach nieprzeznaczonych pod zabudowê dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszarów zgodnie z ich przeznaczeniem:
 obiektów zwi¹zanych z dozwolonym innymi przepisami zakresem gospodarki rybackiej (np. pomostów,
przepustów, niezbêdnego zaplecza gospodarstw rybackich),
 dopuszczonych w planie obiektów zwi¹zanych z zagospodarowaniem turystycznym (ogólnodostêpnej
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zabudowy turystycznej, pomostów, wie¿ i punktów
widokowych) oraz dzia³alnoci¹ turystyczno  edukacyjn¹ (np. elementów ma³ej architektury zwi¹zanych ze cie¿k¹ przyrodnicz¹),
 niezbêdnych elementów technicznej zabudowy dróg
publicznych i infrastruktury technicznej,
 obiektów zwi¹zanych z prowadzon¹ gospodark¹ len¹ na gruntach lenych,
 obiektów zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
 drobnych obiektów o walorach artystycznych lub
znaczeniu kultowym.
5. Forma obiektów, o których mowa w ust. 4 nie mo¿e
niekorzystnie wp³ywaæ na przyrodniczy charakter obszaru.
§8
Ustalenia szczegó³owe dla obszarów chronionych:
O.1  obszar obejmuj¹cy Jezioro P³oczyca i Jezioro
Ma³a Boruja; kompleks leny, uznany za lasy ochronne,
nadbrze¿ne fragmenty lasów prywatnych, zadrzewienia,
zarola, otoczenie jeziora w pasie min. 10 m od brzegu,
zwi¹zane z jeziorami u¿ytki zielone;
na Górze Siemierzyckiej postuluje siê budowê wie¿y 
pomostu widokowego, dopuszcza siê urz¹dzenie nad
Jeziorem P³oczyca w oparciu o elementy ma³ej architektury miejsca pobytu z parkingiem o przepuszczalnej nawierzchni na 5-6 samochodów osobowych;
ochronie podlegaj¹:
 powierzchnia lena,
 przyrodnicze i krajobrazowe walory jezior,
 naturalny rozwój rolinnoci nadbrze¿nej,
 dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci u¿ytków zielonych,
O.2  obszar obejmuj¹cy Jezioro Czornik, przyleg³e lasy,
nadbrze¿ne zadrzewienia i zarola, zwi¹zane z jeziorem
u¿ytki zielone; ochronie ustaleniami planu podlegaj¹:
 powierzchnia lena,
 przyrodnicze i krajobrazowe walory jeziora,
 naturalny rozwój rolinnoci nadbrze¿nej,
 dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci u¿ytków zielonych;
dopuszcza siê turystyczne zagospodarowanie brzegu
jeziora ogólnodostêpnymi obiektami (np. pomost, elementy ma³ej architektury) w s¹siedztwie terenu rekreacyjno  wypoczynkowego oznaczonego w planie symbolem 1.5, w zakresie niezbêdnym dla jego funkcjonowania,
O.3  obszar obejmuj¹cy Jezioro Du¿a Boruja, nadbrze¿ne fragmenty lasów prywatnych, nadbrze¿ne zadrzewienia i zarola, zwi¹zane z jeziorem u¿ytki zielone; ochronie ustaleniami planu podlegaj¹:
 powierzchnia lena,
 przyrodnicze i krajobrazowe walory jeziora,
 naturalny rozwój rolinnoci nadbrze¿nej,
 dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci u¿ytków zielonych;
dopuszcza siê turystyczne zagospodarowanie brzegu
jeziora ogólnodostêpnymi obiektami (np. pomost, elementy ma³ej architektury) w s¹siedztwie terenu rekreacyjno  wypoczynkowego oznaczonego w planie symbolem 1.2, w zakresie niezbêdnym dla jego funkcjonowania,
O.4  obszar obejmuj¹cy Jezioro Wiejskie, nadbrze¿ne
fragmenty lasów prywatnych oraz bezporednie otocze-
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nie w pasie min. 10 m od brzegu jeziora; ochronie ustaleniami planu podlegaj¹:
 powierzchnia lena,
 przyrodnicze i krajobrazowe walory jeziora,
 naturalny rozwój rolinnoci nadbrze¿nej,
 dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci u¿ytków zielonych; dopuszcza siê turystyczne zagospodarowanie brzegu jeziora ogólnodostêpnymi
obiektami (np. pomost, elementy ma³ej architektury)
w s¹siedztwie terenu rekreacyjno  wypoczynkowego
oznaczonego w planie symbolem 1.6, w zakresie niezbêdnym dla jego funkcjonowania,
O.5  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega
powierzchnia lena,
O.6  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega
powierzchnia lena,
O.7  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega
powierzchnia lena,
O.8  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega
powierzchnia lena,
O.9  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega
powierzchnia lena,
O.10  teren cmentarny pozostaj¹cy w ewidencji konserwatorskiej, obejmuj¹cy czynny cmentarz parafialny za³o¿ony na pocz¹tku XX w. oraz nieczynny cmentarz poewangelicki za³o¿ony w 2 po³owie XIX w. z grupami starych drzew i zakrzewieñ; ochronie podlega pierwotny regularny uk³ad przestrzenny, istniej¹ce nagrobki sprzed
1945 r. oraz starodrzew; projektuje siê zachowanie starej
czêci cmentarza przez zabezpieczenie przed dewastacj¹
i uporz¹dkowanie terenu w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków,
O.11  teren obejmuj¹cy zadrzewienia i zakrzewienia;
ochronie ustaleniami planu podlega naturalny rozwój
rolinnoci; dopuszcza siê zmianê na u¿ytkowanie lene,
preferowane gatunki w zalesieniach zgodnie z § 9 ust. 5,
O.12  teren zieleni w obrêbie zainwestowania wsi Rekowo; projektowana zieleñ urz¹dzona; w granicach terenu dopuszczalna lokalizacja projektowanej przepompowni
cieków z orientacyjn¹ stref¹ uci¹¿liwoci 10 m,
O.13  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.14  teren obejmuj¹cy grupê wyró¿niaj¹cych siê w
krajobrazie drzew i drobne zadrzewienia; ochronie ustaleniami planu podlega naturalny rozwój rolinnoci; dopuszcza siê zmianê na u¿ytkowanie lene, preferowane
gatunki w zalesieniach zgodnie z § 9 ust. 5,
O.15  teren obejmuj¹cy u¿ytki zielone na wilgotnym
gruncie organicznym; chronione ustaleniami planu dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci,
O.16  teren silnie podmok³y z kompleksem rolinnoci lenej i nielenej  cenne torfowisko z oczkiem wodnym i przyleg³ym u¿ytkiem zielonym; ochronie ustaleniami planu podlegaj¹:
 naturalny rozwój rolinnoci,
 dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci u¿ytku zielonego,
O.17  teren obejmuj¹cy u¿ytki zielone na wilgotnym
gruncie organicznym; chronione ustaleniami planu dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci,
O.18  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.19  teren silnie podmok³y z kompleksem rolinnoci nielenej  dawne u¿ytki zielone; ochronie ustalenia-

mi planu podlega naturalny rozwój rolinnoci; dopuszczalny powrót do dawnego u¿ytkowania,
O.20  teren silnie podmok³y z kompleksem rolinnoci nielenej i oczkiem wodnym, ochronie ustaleniami
planu podlega naturalny rozwój rolinnoci,
O.21  teren obejmuj¹cy drobne zadrzewienia; ochronie ustaleniami planu podlega naturalny rozwój rolinnoci; dopuszcza siê zmianê na u¿ytkowanie lene, preferowane gatunki w zalesieniach zgodnie z § 9 ust. 5,
O.22  teren obejmuj¹cy grupê wyró¿niaj¹cych siê w
krajobrazie drzew, ochronie ustaleniami planu podlega
naturalny rozwój rolinnoci,
O.23  teren leny stanowi¹cy czêæ s¹siaduj¹cego
kompleksu lenego; ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.24  teren leny stanowi¹cy czêæ s¹siaduj¹cego
kompleksu lenego; ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.25  teren leny stanowi¹cy czêæ s¹siaduj¹cego
kompleksu lenego  lasów ochronnych wodochronnych;
ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.26  teren leny czêciowo silnie podmok³y; ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.27  teren leny stanowi¹cy czêæ s¹siaduj¹cego
kompleksu lenego  lasów ochronnych wodochronnych;
ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.28  teren przykocielny z kocio³em filialnym z k.
XIX w. pozostaj¹cym w ewidencji konserwatorskiej; zmiana zagospodarowania i zabudowy terenu, oraz zakres remontu kocio³a podlega zaopiniowaniu przez s³u¿by konserwatorskie,
O.29  teren obejmuj¹cy zbiornik wodny z przyleg³ymi
u¿ytkami zielonymi; ochronie ustaleniami planu podlega
naturalny rozwój rolinnoci i dotychczasowe warunki
u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci u¿ytku zielonego,
O.30  teren leny; ochronie ustaleniami planu podlega powierzchnia lena,
O.31  teren obejmuj¹cy zadrzewienia i zakrzewienia,
m³odnik; ochronie ustaleniami planu podlega naturalny
rozwój rolinnoci; dopuszczalna zmiana na u¿ytkowanie lene, preferowane gatunki w zalesieniach zgodnie z
§ 9 ust. 5,
O.32  teren silnie podmok³y z kompleksem rolinnoci nielenej; ochronie ustaleniami planu podlega naturalny rozwój rolinnoci,
O.33  u¿ytek zielony na wilgotnym gruncie organicznym; ochronie ustaleniami planu podlegaj¹ dotychczasowe warunki u¿ytkowania i rozwoju rolinnoci.
§9
1. Wyznacza siê w planie granice pozosta³ych terenów
biologicznie czynnych nieprzeznaczonych pod zainwestowanie, obejmuj¹ce m. in. grunty orne, sady, uprawy przydomowe, nieu¿ytki itp.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje zakaz zabudowy, z uwzglêdnieniem § 7 ust. 4.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, dotyczy równie¿ budowy nowych i rozbudowy istniej¹cych siedlisk rolniczych poza granicami ustalonymi w planie dla terenów
zabudowy zagrodowej.
4. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje zakaz intensyfikacji rolnictwa poprzez komasacjê gruntów.
5. Dopuszcza siê, na zasadach okrelonych w planie,
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zmianê u¿ytkowania gruntów rolnych na lene z preferowanymi gatunkami docelowymi w zalesieniach na
wie¿ych i suchych gruntach mineralnych: dêbem bezszypu³kowym, dêbem szypu³kowym, bukiem zwyczajnym  z sosn¹ jako gatunkiem domieszkowym.
§ 10
1. Wyznacza siê w planie punkty i ci¹gi widokowe, oznaczone na rysunku planu.
2. Przyjmuje siê w planie ochronê przed zabudow¹ kubaturow¹ i zalesieniami przedpola widokowego wyró¿nionych zgodnie z ust. 1 panoram widokowych w granicach stref ochrony widoku, przedstawionych na rysunku planu.
3. W rejonie punktów widokowych, o których mowa w
ust. 1, dopuszcza siê realizacjê ogólnodostêpnych
miejsc wypoczynkowych, wyposa¿onych w elementy
ma³ej architektury.
Rozdzia³ 4
Ustalenia dla strefy
bezporedniej ochrony wód powierzchniowych
§ 11
1. Wyznacza siê strefê bezporedniej ochrony wód powierzchniowych, oznaczon¹ na rysunku planu.
2. Strefa bezporedniej ochrony wód powierzchniowych
obejmuje pas terenu szerokoci 100 m wokó³ wód jezior liczony po powierzchni terenu od linii brzegowej,
wyznaczonej maksymalnym zasi¹giem wody w jeziorze.
3. Dla terenów po³o¿onych w strefie bezporedniej ochrony wód powierzchniowych ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) obowi¹zuje zakaz wznoszenia wszelkich obiektów
budowlanych, z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ okrelonych w § 7 ust. 4,
2) obowi¹zuje zakaz wszelkich niwelacji terenu, budowy utwardzonych dróg i miejsc postojowych dla
samochodów,
3) obowi¹zuje zakaz budowy otwartych, nieuszczelnionych zbiorników wodnych.
Rozdzia³ 5
Ustalenia dla strefy
szczególnej ochrony walorów przyrodniczych
§ 12
1. Wyznacza siê strefê szczególnej ochrony walorów przyrodniczych, oznaczon¹ na rysunku planu.
2. Strefa szczególnej ochrony walorów przyrodniczych
obejmuje fragmenty niezalesionych czêci zlewni jezior oraz pobliskich torfowisk, nie wê¿sze ni¿ strefa bezporedniej ochrony wód powierzchniowych, w szczególnoci strome partie stoków zagro¿one przynajmniej
intensywn¹ erozj¹; granice wokó³ J. Czornik opiera siê
o granice obszaru objêtego planem, wokó³ jezior Du¿a
Boruja, Ma³a Boruja i czêciowo P³oczyca i Wiejskie
wzd³u¿ widocznych w terenie obiektów: istniej¹cych
dróg i granic u¿ytkowania; na po³udnie od J. Wiejskiego granicê prowadzi siê nie mniej ni¿ 100 m od linii
brzegowej.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania dla
terenów po³o¿onych w strefie szczególnej ochrony
walorów przyrodniczych:
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1) obowi¹zuje zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej poza istniej¹cymi siedliskami ludzkimi, z
wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ ryback¹ i zgodnym z ustaleniami planu zagospodarowaniem rekreacyjno  wypoczynkowym,
2) obowi¹zuje zakaz zmiany u¿ytkowania wszelkich u¿ytków zielonych na u¿ytkowanie p³ó¿ne,
3) obowi¹zuje zakaz organizowania pól namiotowych
i campingów w oderwaniu od istniej¹cych siedlisk
oraz organizowania miejsc biwakowania o pojemnoci wiêkszej ni¿ 30 osób,
4) obowi¹zuje zakaz organizowania sta³ych lub sezonowych obiektów rozrywkowych z nag³onieniem na
wolnym powietrzu.
§ 13
Ustalenia szczegó³owe dla terenów po³o¿onych w strefie szczególnej ochrony walorów przyrodniczych:
1.1  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zagospodarowaniem turystycznym  punktem widokowym z zieleni¹ urz¹dzon¹, parking dla samochodów osobowych; minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  50%, dopuszcza siê towarzysz¹c¹ zabudowê s³u¿¹c¹ obs³udze turystów (np. minibar, punkt
informacji turystycznej itp.), maksymalna intensywnoæ
zabudowy terenu  5%,
1.2  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zagospodarowaniem turystycznym  k¹pielisko z zieleni¹ urz¹dzon¹
nad J. Du¿a Boruja,, wyposa¿one w pomost oraz system
przenonych toalet; punkt widokowy; dopuszcza siê towarzysz¹c¹ zabudowê zwi¹zan¹ bezporednio z rekreacj¹
wodn¹ (np. hangar na sprzêt p³ywaj¹cy, pomieszczenie
ratowników itp.), maksymalna intensywnoæ zabudowy
terenu  5%, zespó³ zabudowy o jednolitym charakterze,
minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  50%,
1.3  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹; wymagane uporz¹dkowanie
istniej¹cego zagospodarowania w zgodnoci z zasadami
obowi¹zuj¹cymi dla stref ochronnych przyjêtych w planie, dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze; maksymalna intensywnoæ zabudowy  3%, minimalny udzia³
terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki 
90%,
1.4  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹ zgrupowan¹ w zespó³ najwy¿ej
6 nowych budynków mieszkalnych wraz z zabudow¹ towarzysz¹c¹ o maksymalnej powierzchni zabudowy 240 m2;
szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce lokalizacji zabudowy
przedstawia rysunek planu nr 2 w skali 1:1000, dopuszczalne ³¹czenie dzia³ek, dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹
warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze; minimalny udzia³ terenów biologicznie
czynnych w powierzchni dzia³ki  90%, dopuszczalne zagospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹dzon¹,
1.5  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zagospodarowaniem turystycznym  k¹pielisko z zieleni¹ urz¹dzon¹
nad J. Czornik, wyposa¿one w pomost oraz system przenonych toalet; w czêci terenu po³o¿onej poza granic¹
strefy bezporedniej ochrony wód powierzchniowych
dopuszcza siê towarzysz¹cy parking dla samochodów
osobowych oraz towarzysz¹c¹ zabudowê s³u¿¹c¹ obs³u-
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dze k¹pieliska, maksymalna intensywnoæ zabudowy 
2%, zespó³ zabudowy o jednolitym charakterze; minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni
dzia³ki  50%,
1.6  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zagospodarowaniem turystycznym  k¹pielisko z zieleni¹ urz¹dzon¹
nad J. Wiejskim, wyposa¿one w pomost oraz system przenonych toalet; minimalny udzia³ terenów biologicznie
czynnych w powierzchni dzia³ki  50%, kszta³towanie zieleni z drzew i krzewów zgodnych gatunkowo z siedliskiem,
1.7  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹ na dzia³kach min. 1,2 ha; szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce warunków zagospodarowania i zasad podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia
rysunek planu nr 4 w skali 1:1000, dopuszczalne ³¹czenie
dzia³ek, dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze;
maksymalna intensywnoæ zabudowy  2%, minimalny
udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  90%, dopuszczalne zagospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹dzon¹ oraz wydzielenie w po³udniowej czêci terenu  po³o¿onej w s¹siedztwie terenu 1.6, ogólnodostêpnego terenu rekreacyjno  wypoczynkowego (o maks.
Powierzchni do 0,2 ha) bez mo¿liwoci zabudowy, np.
placu zabaw; wzd³u¿ wschodniej granicy terenu 1.7 dopuszcza siê wyznaczenie pasa terenu o szerokoci min.
5,0 m przeznaczonego na ci¹g pieszy ogólnodostêpny
prowadz¹cy od J. Wiejskiego do J. Ma³a Boruja z punktem widokowym oznaczonym na rysunku planu  dla ci¹gu pieszego obowi¹zuj¹ zasady realizacji jak dla dróg
dojazdowych i wewnêtrznych (zgodnie z § 16 ust. 2), dla
punktu widokowego  zgodnie z § 10,
1.8  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹ na dzia³kach min. 1,2 ha; szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce warunków zagospodarowania i zasad podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia
rysunek planu nr 4 w skali 1:1000, ustalenia szczegó³owe
na rysunku planu nr 4 nie obejmuj¹ dzia³ki nr 401/3, dla
której obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w § 6 ust. 4, z
wyj¹tkiem pkt 17); dopuszczalne ³¹czenie dzia³ek, teren z
zabudow¹ w zespo³ach zabudowy o jednolitym charakterze; maksymalna intensywnoæ zabudowy  2%, minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  90%, dopuszczalne zagospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹dzon¹,
1.9  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z istniej¹c¹
zabudow¹ letniskow¹, wymagaj¹cy uporz¹dkowania istniej¹cego zagospodarowania zgodnego z zasadami obowi¹zuj¹cymi dla stref ochronnych przyjêtych w planie;
dopuszcza siê now¹ zabudowê na istniej¹cych wydzielonych, niezabudowanych dzia³kach; dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych budynków; nie dopuszcza siê rozbudowy istniej¹cych obiektów,
1.10  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹ na dzia³kach min. 1,2 ha; szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce warunków zagospodarowania i zasad podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia
rysunek planu nr 3 w skali 1:1000, dopuszczalne ³¹czenie
dzia³ek, teren z zabudow¹ w zespo³ach zabudowy o jednolitym charakterze; maksymalna intensywnoæ zabudowy  2%, minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  90%, dopuszczalne zagospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹dzon¹,
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1.11  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹ na dzia³kach min. 1,2 ha; szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce warunków zagospodarowania i zasad podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia
rysunek planu nr 3 w skali 1:1000, ustalenia szczegó³owe
na rysunku planu nr 3 nie obejmuj¹ dzia³ki nr 324, dla
której obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w § 6 ust. 4;
dopuszczalne ³¹czenie dzia³ek, teren z zabudow¹ w zespo³ach zabudowy o jednolitym charakterze; maksymalna intensywnoæ zabudowy  2%, minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  90%,
dopuszczalne zagospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹dzon¹,
1.12  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹ na dzia³kach min. 1,2 ha; szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce warunków zagospodarowania i zasad podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia
rysunek planu nr 4 w skali 1:1000, dopuszczalne ³¹czenie
dzia³ek, zespó³ zabudowy o jednolitym charakterze; maksymalna intensywnoæ zabudowy  2%, minimalny udzia³
terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki 
90%, dopuszczalne zagospodarowanie terenu zieleni¹
urz¹dzon¹,
1.13  teren zabudowany w ramach zainwestowania
wsi o funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem przeznaczenia mieszkalno  rekreacyjnego (np. agroturystyki,
drobnych us³ug obs³ugi turystyki), obowi¹zuje ochrona
historycznego uk³adu ruralistycznego realizowana przez
dopuszczenie nowego podzia³u gruntów wy³¹cznie w nawi¹zaniu do istniej¹cych linii podzia³ów w³asnociowych,
1.14  teren zabudowany w ramach zainwestowania
wsi o funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem przeznaczenia mieszkalno  rekreacyjnego (np. agroturystyki,
drobnych us³ug obs³ugi turystyki), obowi¹zuje ochrona
historycznego uk³adu ruralistycznego realizowana przez
dopuszczenie nowego podzia³u gruntów wy³¹cznie w nawi¹zaniu do istniej¹cych linii podzia³ów w³asnociowych,
1.15  teren zabudowany w ramach zainwestowania
wsi o funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem przeznaczenia mieszkalno  rekreacyjnego (np. agroturystyki,
drobnych us³ug obs³ugi turystyki) oraz organizowania w
bezporednim s¹siedztwie terenu miejsca biwakowania
o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
1.16  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w
postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci oraz organizowanie
w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
1.17  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w
postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci oraz organizowanie
w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
1.18  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agrotury-
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styka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w
postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci oraz organizowanie
w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 20 osób,
1.19  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka) zlokalizowanej w obrêbie siedliska, oraz organizowanie w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 20 osób,
1.20  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w
postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci, oraz organizowanie
w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 20 osób,
1.21  teren istniej¹cej leniczówki w P³otowie z pozostaj¹cymi pod ochron¹ dwoma okaza³ymi egzemplarzami ¿ywotnika olbrzymiego (pomnik przyrody Nr 135 w
rejestrze Starostwa Powiatowego w Bytowie), obowi¹zuje zakaz stawiania wszelkich budowli w zasi¹gu rzutu
korony drzew oraz prowadzenia prac gro¿¹cych ich uszkodzeniem, dopuszcza siê organizowanie w bezporednim
s¹siedztwie leniczówki miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
1.22  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka) zlokalizowanej w obrêbie siedliska oraz organizowania w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 20 osób. W ramach przeznaczenia towarzysz¹cego dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cego budynku gospodarczego na warsztat naprawy pojazdów, o ewentualnej
uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach siedliska, przy
zachowaniu ustaleñ rozdzia³u 2. Wyklucza siê mo¿liwoæ
rozbudowy tej funkcji. Realizacja miejsc parkingowych w
granicach siedliska.
1.23  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka) zlokalizowanej w obrêbie siedliska oraz organizowania w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 20 osób,
1.24  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka) zlokalizowanej w obrêbie siedliska, oraz organizowania w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
1.25  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka) zlokalizowanej w obrêbie siedliska i organizowania w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 20 osób,
1.26  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka) zlokalizowanej w obrêbie siedliska i organizowania w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 20 osób,
1.27  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopusz-
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czeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w
postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci, oraz organizowanie
w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
1.28  teren ujêcia wody,
1.29  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka) zlokalizowanej w obrêbie siedliska i organizowania w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsca biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
1.30  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹, w formie pojedynczych rezydencji na dzia³kach o powierzchni min. 1,5 ha; wymagane uporz¹dkowanie istniej¹cego zagospodarowania w
zgodnoci z zasadami obowi¹zuj¹cymi dla stref ochronnych przyjêtych w planie,
1.31  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zagospodarowaniem turystycznym, dopuszcza siê towarzysz¹c¹
zabudowê s³u¿¹c¹ obs³udze turystów, maksymalna intensywnoæ zabudowy terenu  2%, zespó³ zabudowy o jednolitym charakterze.
Rozdzia³ 6
Ustalenia dla pozosta³ych terenów
po³o¿onych w granicach strefy równowagi
przyrodniczo  krajobrazowej
§ 14
Ustalenia szczegó³owe dla pozosta³ych terenów, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu
strefy równowagi przyrodniczo  krajobrazowej:
2.1  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
mieszkalno  rekreacyjn¹ na dzia³kach min. 1,2 ha; szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce warunków zagospodarowania i zasad podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia
rysunek planu nr 4, dopuszczalne ³¹czenie dzia³ek, obowi¹zuje zabudowa w zespo³ach zabudowy o jednolitym
charakterze; maksymalna intensywnoæ zabudowy  2%,
minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  90%, dopuszczalne zagospodarowanie terenu zieleni¹,
2.2  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
i zagospodarowaniem turystycznym z dopuszczeniem
agroturystyki w oparciu o zabudowê zagrodow¹; towarzysz¹ca zieleñ urz¹dzona, minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  70%; dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak dla zespo³u
zabudowy o jednolitym charakterze, maksymalna intensywnoæ zabudowy  5%, czêæ terenu po³o¿ona w granicach strefy OW wzglêdnej ochrony archeologiczno 
konserwatorskiej  obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych
proces inwestowania, w zakresie okrelonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu,
2.3  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
i zagospodarowaniem turystycznym, towarzysz¹cy parking dla samochodów osobowych i zieleñ urz¹dzona, minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w po-
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wierzchni dzia³ki  70%; dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹
warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze, maksymalna intensywnoæ zabudowy
 5%,
2.4  teren zabudowany w ramach zainwestowania wsi
o funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem przeznaczenia
mieszkalno  rekreacyjnego (np. agroturystyka) i us³ugowego w postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej o
ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach
dzia³ki, oraz organizowania w bezporednim s¹siedztwie
terenu miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej
ni¿ 30 osób; obowi¹zuje ochrona historycznego uk³adu
ruralistycznego realizowana przez dopuszczenie nowego podzia³u gruntów wy³¹cznie w nawi¹zaniu do istniej¹cych linii podzia³ów w³asnociowych,
2.5  teren zabudowany w ramach zainwestowania wsi
o funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem przeznaczenia
mieszkalno  rekreacyjnego (np. agroturystyki) i us³ugowego w postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej o
ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach
dzia³ki oraz organizowania w bezporednim s¹siedztwie
terenu miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej
ni¿ 30 osób,
2.6  teren zabudowany w ramach zainwestowania wsi
o funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem przeznaczenia
mieszkalno  rekreacyjnego (np. agroturystyki) i us³ugowego w postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej o
ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach
dzia³ki oraz organizowania w bezporednim s¹siedztwie
terenu miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej
ni¿ 30 osób,
2.7  teren rekreacyjno  wypoczynkowy z zabudow¹
i zagospodarowaniem turystycznym, towarzysz¹cy parking dla samochodów osobowych i zieleñ urz¹dzona, minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w powierzchni dzia³ki  70%; dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹
warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze, maksymalna intensywnoæ zabudowy
 10%,
2.8  teren zabudowany w ramach zainwestowania wsi
o funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem przeznaczenia
mieszkalno  rekreacyjnego (np. agroturystyki) i us³ugowego w postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej o
ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach
dzia³ki, oraz organizowania w bezporednim s¹siedztwie
terenu miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej
ni¿ 30 osób; obowi¹zuje ochrona historycznego uk³adu
ruralistycznego realizowana przez dopuszczenie nowego podzia³u gruntów wy³¹cznie w nawi¹zaniu do istniej¹cych linii podzia³ów w³asnociowych,
2.9  teren zabudowany w ramach zainwestowania wsi
o funkcji mieszkaniowej, mieszkalno  rekreacyjnej (np.
agroturystyka) i us³ugowej w postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach dzia³ki; obowi¹zuje ochrona historycznego uk³adu ruralistycznego realizowana przez dopuszczenie nowego podzia³u gruntów wy³¹cznie
w nawi¹zaniu do istniej¹cych linii podzia³ów w³asnociowych,
2.10  teren zabudowany w ramach zainwestowania
wsi o funkcji mieszkaniowej, mieszkalno  rekreacyjnej
(np. agroturystyka) i us³ugowej w postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej o ewentualnej uci¹¿liwoci zamy-
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kaj¹cej siê w granicach dzia³ki, dopuszczalne organizowanie w bezporednim s¹siedztwie terenu miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób; obowi¹zuje ochrona historycznego uk³adu ruralistycznego realizowana przez dopuszczenie nowego podzia³u gruntów
wy³¹cznie w nawi¹zaniu do istniej¹cych linii podzia³ów
w³asnociowych,
2.11  teren ujêcia wody,
2.12  teren zabudowany w ramach zainwestowania
wsi o funkcji mieszkaniowej, mieszkalno  rekreacyjnej
(np. agroturystyka) i us³ugowej w postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach dzia³ki, dopuszczalne organizowanie w bezporednim s¹siedztwie terenu miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
2.13  teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z
dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np.
agroturystyka); przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w zakresie us³ug i rzemios³a,
zlokalizowan¹ w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci, dopuszczalne organizowanie w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿
30 osób,
2.14  rezerwa terenu pod planowan¹ lokaln¹ oczyszczalniê cieków, stopieñ oddzia³ywania inwestycji na otoczenie oraz strefê uci¹¿liwoci wyznaczyæ indywidualnie
(orientacyjnie okrela siê strefê wokó³ terenu projektowanego obiektu na 200 m),
2.15  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w zakresie us³ug i rzemios³a, zlokalizowan¹ w obrêbie siedliska o ewentualnej
uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci, dopuszczalne organizowanie w bezporednim s¹siedztwie
siedliska miejsc biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej
ni¿ 30 osób,
2.16  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w
postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci; dopuszczalne organizowanie w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsc
biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
2.17  teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w
postaci drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci; dopuszczalne organizowanie w bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsc
biwakowania o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób,
2.18  istniej¹cy teren rekreacyjno  wypoczynkowy z
zabudow¹ i zagospodarowaniem turystycznym, towarzysz¹ca zieleñ urz¹dzona, ustala siê maks. 10% udzia³ powierzchni zabudowanej w stosunku do powierzchni terenu.
2.19  teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem
funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); do-
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puszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w postaci
drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê
w granicach w³asnoci; dopuszczalne organizowanie w
bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsc biwakowania
o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób.
2.20  teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem
funkcji mieszkalno  rekreacyjnej (np. agroturystyka); dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego w postaci
drobnej dzia³alnoci gospodarczej, zlokalizowanej w obrêbie siedliska o ewentualnej uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê
w granicach w³asnoci; dopuszczalne organizowanie w
bezporednim s¹siedztwie siedliska miejsc biwakowania
o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 30 osób.
Rozdzia³ 7
Zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury komunikacyjnej
§ 15
1. Dla obs³ugi komunikacyjnej projektowanego obszaru
wyznaczono na rysunku planu przebieg dróg publicznych.
2. Pasy drogowe nale¿y wyznaczaæ z uwzglêdnieniem ust.
3, 4 i 5, prowadz¹c linie rozgraniczaj¹ce symetrycznie
w stosunku do osi jezdni istniej¹cej lub w oparciu o
koncepcjê komunikacyjn¹, uzgodnion¹ z zarz¹dc¹ drogi, uzasadniaj¹c¹ inne wydzielenie pasa drogowego w
stosunku do istniej¹cej jezdni.
3. Nowe podzia³y w³asnociowe, zwi¹zane z wydzieleniem
pasa drogowego, winny w miarê mo¿liwoci nawi¹zywaæ do istniej¹cych linii podzia³u gruntów.
4. Linie rozgraniczaj¹ce nale¿y prowadziæ w³¹czaj¹c do
pasa drogowego równie¿ tereny dotychczas zajête pod
drogê w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
nawet jeli nie stanowi¹ one w³asnoci komunalnej.
5. Projektowanie budowy dróg po³o¿onych na obszarach
chronionych oraz w strefie bezporedniej ochrony wód
powierzchniowych i strefie szczególnej ochrony walorów przyrodniczych winno byæ poprzedzone wykonaniem raportu oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji.
6. rodkami ograniczaj¹cymi zagro¿enia wynikaj¹ce z
negatywnego wp³ywu drogi na rodowisko, wynikaj¹cego z opracowania, o którym mowa w ust. 5, mog¹
byæ w szczególnoci:
1) przyjêcie, na podstawie koncepcji komunikacyjnej
uzgodnionej z w³aciwym zarz¹dc¹ drogi, mniejszej
szerokoci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych, ni¿ wynika to z zapisanych ustaleñ, w miejscach uzasadnionych wzglêdami ochrony obszarów i obiektów o
szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
2) rozmieszczenie elementów przekroju poprzecznego
drogi (jezdni, chodników, cie¿ek rowerowych, pasów zieleni, skarp itp.) w sposób uwzglêdniaj¹cy
ochronê po³o¿onych w pasie drogowym dotychczasowych poboczy ródpolnych dróg, wyró¿niaj¹cych
siê krajobrazowo fragmentów miedz, drzew, g³azów,
itp.,
3) dopuszczenie na terenie pasów drogowych lokalizacji infrastruktury technicznej nie zwi¹zanej z funk-
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cj¹ komunikacyjn¹ drogi, o ile wynika to z przes³anek
ochrony terenów przyleg³ych do pasa drogowego zapisanych w ustaleniach planu.
§ 16
1. Ustalenia szczegó³owe dla projektowanych dróg i ulic:
K.1-DW212G  istniej¹ca droga wojewódzka nr 212
(Osowo Lêborskie  Bytów  Chojnice), droga g³ówna
klasy G1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach
rozgraniczaj¹cych LR = 25,0 m,
b) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni na terenie zabudowy i przeznaczonym w planie pod zabudowê co najmniej 8 m (poza
terenem zabudowy 20 m),
c) zakaz niezorganizowanego odprowadzania wód
opadowych, ustala siê koniecznoæ podczyszczania wód opadowych (piaskowniki itp.).
K.1-DW212aG  projektowane docelowo obejcie wsi
od strony wschodniej m. Rekowo, droga g³ówna klasy
G1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 25,0 m,
b) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni na terenie zabudowy i przeznaczonym w planie pod zabudowê co najmniej 8 m (poza
terenem zabudowy 20 m),
c) zakaz niezorganizowanego odprowadzania wód opadowych, ustala siê koniecznoæ podczyszczania wód
opadowych (piaskowniki itp.).
K.2-DP381L  istniej¹ca droga powiatowa nr 39381
(Niezabyszewo  Rekowo przebiegaj¹ca przez m. P³otowo), droga lokalna klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 15,0 m, z ewentualnym poszerzeniem dla spe³nienia wymogów wynikaj¹cych z pkt g),
b) rozmiary terenu potrzebnego na skrzy¿owanie z drog¹ K.1-DW212G okreliæ indywidualnie, na podstawie koncepcji komunikacyjnej uzgodnionej z w³aciwym zarz¹dc¹ drogi,
c) na skrzy¿owaniu z drogami publicznymi klasy L lub
D oraz drogami wewnêtrznymi naro¿ne ciêcia linii
rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5 m x 5 m (poza
terenem zabudowy i nie przeznaczonym w planie
pod zabudowê10 x 10 m),
d) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni na terenie zabudowy i przeznaczonym w planie pod zabudowê co najmniej 8 m (poza
terenem zabudowy 20 m),
e) dla przebiegu drogi w strefie szczególnej ochrony
walorów przyrodniczych ustala siê:
 zakaz budowy drogi o nieprzepuszczalnej nawierzchni jezdni,
f) dla przebiegu drogi w strefie bezporedniej ochrony
wód powierzchniowych ustala siê:
 wszelkie niwelacje terenu, zwi¹zane z budow¹,
modernizacj¹ lub utrzymaniem drogi nie powinny naruszaæ naturalnego ukszta³towania terenu
oraz ustaleñ planu dotycz¹cych ochrony przyrody,
g) na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ K4-DGL do
skrzy¿owania z drog¹ K5-DGL przebiega miêdzyregionalna trasa rowerowa  w przekroju poprzecz-
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nym drogi na tym odcinku uwzglêdniæ cie¿kê rowerow¹, o ile nie narusza to ustaleñ dotycz¹cych ochrony przyrody.
K.3-DP423L  istniej¹ca droga powiatowa nr 39423 (Tuchomko  Brynki Rekowskie), droga lokalna, klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 15,0 m, z ewentualnym poszerzeniem dla spe³nienia wymogów wynikaj¹cych z pkt e),
b) rozmiary terenu potrzebnego na skrzy¿owanie z drog¹ K.1-DW212G okreliæ indywidualnie na podstawie koncepcji komunikacyjnej, uzgodnionej z w³aciwym zarz¹dc¹ drogi,
c) na skrzy¿owaniu z drogami publicznymi klasy L lub
D oraz drogami wewnêtrznymi naro¿ne ciêcia linii
rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5 m x 5 m (poza
terenem zabudowy i nie przeznaczonym
w planie pod zabudowê 10 m x 10 m),
d) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni na terenie zabudowy i przeznaczonym w planie pod zabudowê co najmniej 8 m (poza
terenem zabudowy 20 m),
e) na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ na Sier¿no do
skrzy¿owania z drog¹ K4-DGL przebiega miêdzyregionalna trasa rowerowa  w przekroju poprzecznym drogi na tym odcinku uwzglêdniæ cie¿kê rowerow¹, o ile nie narusza to ustaleñ dotycz¹cych
ochrony przyrody.
K.4-DGL  istniej¹ca droga gminna, droga lokalna klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 12,0 m (poza terenem zabudowy i nie przeznaczonym w planie pod zabudowê LR = 15,0 m)  z
ewentualnym poszerzeniem dla spe³nienia wymogów wynikaj¹cych z pkt e),
b) na skrzy¿owaniu z drogami publicznymi klasy D
oraz drogami wewnêtrznymi naro¿ne ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5 m x 5 m,
c) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni na terenie zabudowy i przeznaczonym w planie pod zabudowê co najmniej 6 m (poza
terenem zabudowy 15 m),
d) nawierzchnia jezdni przepuszczalna z materia³ów naturalnych nieprzetworzonych,
e) w trasie drogi przebiega miêdzyregionalna trasa rowerowa  w przekroju poprzecznym uwzglêdniæ
cie¿kê rowerow¹, o ile nie narusza to ustaleñ dotycz¹cych ochrony przyrody.
K.5-DGL  istniej¹ca droga gminna, droga lokalna klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 12,0 m (poza terenem zabudowy i nie przeznaczonym w planie pod zabudowê LR = 15,0 m)  z
ewentualnym poszerzeniem dla spe³nienia wymogów wynikaj¹cych z pkt e),
b) na skrzy¿owaniu z drogami publicznymi klasy D oraz
drogami wewnêtrznymi naro¿ne ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5 m x 5 m,
c) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni na terenie zabudowy i przeznaczonym w planie pod zabudowê co najmniej 6 m (poza
terenem zabudowy 15 m),
d) nawierzchnia jezdni przepuszczalna z materia³ów naturalnych nieprzetworzonych.
e) w trasie drogi przebiega miêdzyregionalna trasa ro-

werowa  w przekroju poprzecznym uwzglêdniæ cie¿kê rowerow¹, o ile nie narusza to ustaleñ dotycz¹cych
ochrony przyrody.
K.6-DGL  istniej¹ca droga gminna, droga lokalna klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 12,0 m (poza terenem zabudowy i nie przeznaczonym w planie pod zabudowê LR = 15,0 m),
b) na skrzy¿owaniu z drogami publicznymi klasy D oraz
drogami wewnêtrznymi naro¿ne ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5 m x 5 m,
c) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni na terenie zabudowy i przeznaczonym w planie pod zabudowê co najmniej 6 m (poza
terenem zabudowy 15 m),
d) nawierzchnia jezdni przepuszczalna z materia³ów naturalnych nieprzetworzonych.
2. Ustalenia dla dróg dojazdowych klasy D oznaczonych
na rysunku planu K.7-DGD, K.8-DGD, K.9-DGD, K.1ODGD, K.11-DGD, K.12-DGD, oraz dla pozosta³ych dróg
dojazdowych i dróg wewnêtrznych:
a) orientacyjna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 10,0 m,
b) na skrzy¿owaniu z drogami publicznymi klasy D naro¿ne ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿
5 m x 5 m,
c) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych nale¿y
przyjmowaæ z uwzglêdnieniem ochrony obszarów
i obiektów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
d) zaleca siê lokalizacjê infrastruktury technicznej, nie
zwi¹zanej z funkcj¹ komunikacyjn¹ drogi, w pasie
drogowym,
e) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 6 m,
f) dopuszczalna wy³¹cznie budowa dróg o przepuszczalnej nawierzchni jezdni z materia³ów naturalnych
nieprzetworzonych,
g) dopuszcza siê prowadzenie dróg dojazdowych wy³¹cznie po powierzchni gruntu, bez przeprowadzania niwelacji terenu,
h) przy drodze K.12-DGD nad Jeziorem P³oczyca projektowany parking na 5-6 samochodów osobowych
o przepuszczalnej nawierzchni.
Rozdzia³ 8
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 17
1. Zaopatrzenie w wodê:
1) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) istniej¹ce ujêcia i sieæ wodoci¹gowa do adaptacji
i ewentualnej rozbudowy dla pokrycia potrzeb planowanych terenów do zainwestowania.
2. Odprowadzenie cieków:
1) obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ tymczasowych w gospodarce wodno - ciekowej,
2) odprowadzenie cieków do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
3) odprowadzenie cieków poprzez przepompowniê do
istniej¹cej oczyszczalni cieków w Bytowie poprzez
planowany gminny kolektor zbiorczy,
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

4) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do lokalnej
oczyszczalni, projektowanej w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie (rezerwa terenu oznaczona na rysunku planu symbolem 2.14); trasa zrzutu oczyszczonych cieków, z uwzglêdnieniem wymogów ochrony rodowiska, wymaga ponownego rozpatrzenia
przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji,
5) indywidualne systemy zagospodarowania cieków
s¹ dopuszczalne wy³¹cznie przy braku mo¿liwoci
pod³¹czenia do kanalizacji, w przypadku zabudowy
pozostaj¹cej poza zasiêgiem systemów zbiorczych:
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania oczyszczonych
i nieoczyszczonych cieków do jezior, torfowisk i
innych podmok³oci,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania wszelkich nieczystoci bezporednio do gruntu.
Odprowadzenie wód opadowych:
1) obowi¹zuje zakaz zorganizowanego odprowadzania
wód opadowych do jezior, torfowisk i innych podmok³oci,
2) obowi¹zuje nakaz podczyszczania (piaskowniki itp.)
odprowadzanych w sposób zorganizowany do gruntu wód opadowych, w tym z nawierzchni utwardzonych dróg,
3) dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie wód
opadowych z dróg o przepuszczalnej nawierzchni.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie w oparciu o ekologiczne czynniki grzejne np. olej opa³owy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa.
Zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie
w oparciu o ekologiczne czynniki grzejne np. olej opa³owy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
Zaopatrzenie w gaz, do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych.
Usuwanie odpadów sta³ych:
1) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizowania punktów gromadzenia i odbioru odpadów na obszarze objêtym planem.
Ewentualne prze³o¿enie istniej¹cych sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z jej gestorami.
Rozdzia³ 9
Ustalenie stawki procentowej do naliczenia op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
§ 18

Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
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nia przestrzennego gminy Bytów zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 241 z dnia
16 grudnia 1994 r.) w zakresie obszaru planu, objêtego
granicami niniejszej zmiany.
§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§ 21
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 6/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie rocznych zadañ ochronnych dla rezerwatu
przyrody Jezioro Ma³e £owne.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872; Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37,
poz. 329; Nr 41, poz. 365; Nr 62, poz. 558; Nr 89, poz. 804;
Nr 200, poz. 1688) oraz art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1189;
Nr 130, poz. 1112 i Nr 145, poz. 1623) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê zadania ochronne na rok 2003 dla rezerwatu
przyrody Jezioro Ma³e £owne w powiecie chojnickim
w gminie Chojnice.
§2
Projekt rocznych zadañ ochronnych zawiera za³¹cznik
nr 1 do rozporz¹dzenia.
§3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
Za³¹cznik Nr 1
do Rozporz¹dzenia Nr 6/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 26 lutego 2003 r.

Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe

Projekt rocznych zadañ ochronnych
dla rezerwatu przyrody Jezioro Ma³e £owne

§ 19

1. Usuniêcie zinwentaryzowanych w styczniu 2003 roku
na terenie rezerwatu drzew obwarowych w nastêpuj¹-

Traci moc miejscowy planu ogólny zagospodarowa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 381, 382
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cych oddzia³ach i pododdzia³ach Nadlenictwa Rytel,
obrêb Klosnowo lenictwo Kopernica: 212a  3 szt.,
219a  6 szt., 219b  4 szt., 219g  14 szt., 219h  2 szt.
Ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony runa i pokrywy
glebowej drzewa te winny byæ usuniête w porze zimowej.
2. Wyznaczenie drzew trocinkowych na terenie rezerwatu. Wykaz zinwentaryzowanych drzew trocinkowych
nale¿y przedstawiæ Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Przyrody w Gdañsku.
3. Odnowienie granicy rezerwatu (malowanie opasek farb¹).
4. Wymiana tablic urzêdowych do oznakowania rezerwatów przyrody  4 szt.

382
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Ob³u¿e w Gdyni
tzw. osiedle Kaczy Dó³.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz 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, Nr120 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, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), 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 z pón. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Ob³u¿e w Gdyni tzw. osiedle
Kaczy Dó³, oznaczony numerem 0301 obejmuj¹cy obszar ograniczony: ul. Unruga, ul. Frezerów, granic¹ terenów zieleni w rejonie ulicy Piekarskiej i Cechowej, granic¹ zabudowy mieszkaniowej przy ul.Ciesielskiej, ul. Cechow¹ i granic¹ zabudowy mieszkaniowej przy ul. Robotniczej.
§2
Zakres ustaleñ:
 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi,
 tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych
oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny,
 zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury
 lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne
lub minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy,
 zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane,

 szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym
zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid³owego
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony
gruntów rolnych i lenych,
 tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania terenu.
Uwaga! Dla ca³ego obszaru w granicach planu wprowadza siê obowi¹zek uzgodnienia projektów budowlanych z Marynark¹ Wojenn¹.
§3
Ustalenia dla stref  terenów przeznaczonych na poszczególne funkcje.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) Ustalenia ogólne:
a) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych, w
tym m.in. rekreacji i sportu
b) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y, budynków gospodarczych i us³ugowych w granicach dzia³ki budowlanej towarzysz¹cych funkcji mieszkaniowej:
 w formie rozbudowy budynku mieszkalnego
lub na styku z zabudow¹ dzia³ki s¹siedniej o
tym samym charakterze,
 w formie wolnostoj¹cej na dzia³kach o pow. nie
mniej ni¿ 500 m2,
c) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ elektroenergetycznych (stacji transformatorowych) na wydzielonej dzia³ce oraz liniowych obiektów infrastruktury technicznej.
2) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
 od ulicy KZ  min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej,
 od ulicy KL (Cechowa)  min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej, zalecane  5,0 m,
 od ulic KD  min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej,
zalecane  5,0 m,
 od ci¹gów pieszo-jezdnych KX  min. 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej, z wyj¹tkiem ci¹gu o symbolu 030KX  zgodnie z prawem budowlanym jak
dla granicy z dzia³k¹ budowlan¹,
 nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 
50,0 m od cmentarza  dotyczy budynków mieszkalnych, obiektów ¿ywienia, produkcji i sk³adów
¿ywnoci; dopuszcza siê przekroczenie tej linii
budynkiem mieszkalnym pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹.
3) Ustalenia dotycz¹ce bry³ budynków:
a) mieszkalnych i us³ugowych
 dopuszczalna wysokoæ  12,0 m,
 k¹t nachylenia dachów dostosowaæ do s¹siaduj¹cej architektury i ukszta³towania terenu;
szczegó³owe ustalenia w § 5,
b) gospodarczych i gara¿y  wysokoæ do 7,0 m, gabaryty i k¹t nachylenia dachów dostosowaæ do
s¹siaduj¹cej architektury i ukszta³towania terenu.
4) Ustalenia urbanistyczne zwi¹zane z usytuowaniem
budynku na dzia³ce.
Wprowadza siê nastêpuj¹ce pojêcia:
 procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  wyra¿a stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni
dzia³ki w procentach,
 intensywnoæ zabudowy  wyra¿a stosunek powierzchni ogólnej budynków do powierzchni
dzia³ki,

Poz. 382
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a  szerokoæ dzia³ki budowlanej,
b  d³ugoæ dzia³ki budowlanej,
c  odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy,
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca:
 min. powierzchnia dzia³ki  350 m2
 a min. ³ 16 m = (2 × 4 + 8)
 b min. ³ (c + 12 m) = c + 8 + 4
 maks. procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  25%
 maks. intensywnoæ zabudowy  0,5
b) zabudowa jednorodzinna jednostronnie granicz¹ca
z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹:
 a min. ³ 11 m = (3 + 8)
 b min. ³ c + 12 m
 maks. procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  30%
 maks. intensywnoæ zabudowy  0,7
c) zabudowa jednorodzinna szeregowa (dwustronnie
granicz¹ca z s¹siednimi dzia³kami):
 a ³ 6 m,
 maks. procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%,
 maks. intensywnoæ zabudowy  1,0,
 wymagany wspólny projekt zagospodarowania
terenu dla dzia³ek zabudowy szeregowej.
5) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 w celu przeciwdzia³ania procesom erozyjnym i degradacji gleby nale¿y wprowadziæ zieleñ o charakterze ochronnym na skarpach i terenach o du¿ych
spadkach, a w uzasadnionych przypadkach zastosowaæ mury oporowe;
 nawierzchnie utwardzone w obrêbie dzia³ek budowlanych powinny byæ przepuszczalne;
 zaleca siê przeznaczaæ jak najwiêksz¹ powierzchniê
dzia³ek pod zieleñ (ogrody przydomowe, trawniki)
 w projektach budowlanych budynków mieszkalnych
i pomieszczeñ socjalnych uwzglêdniæ podwy¿szon¹
izolacyjnoæ akustyczn¹.
U/MSW  tereny zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
1) Ustalenia ogólne:
Preferencje dla lokalizacji us³ug w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
 uci¹¿liwoæ us³ug ograniczyæ do granic dzia³ki, poziom ha³asu na granicy dzia³ki dopuszczalny normatywny,
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospodarczych w granicach dzia³ki budowlanej jako
towarzysz¹cych funkcji us³ugowo-mieszkaniowej.
2) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
 od ulicy KZ (Unruga)  min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej,
 od ulicy KL (Cechowa)  min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych, zalecana 5,0 m,
 od ulic KD  min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej,
zalecana  5,0 m,
 od ci¹gów pieszo-jezdnych KX  min. 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej.
3) Ustalenia dotycz¹ce bry³ budynków:
a) us³ugowo-mieszkalnych,
 wysokoæ do 15,0 m; zalecana minimalna wysokoæ zabudowy 2 kondygnacje,
b) gospodarczych i gara¿y,
 dla obiektów wolnostoj¹cych i dobudowanych
wysokoæ do 7,0 m, pozosta³e gabaryty i k¹t nachylenia dachów dostosowane do s¹siaduj¹cej
architektury.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) Ustalenia urbanistyczne zwi¹zane z usytuowaniem
na dzia³ce i wielkoci¹ budynków:
 maks. procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  50%,
 maks. intensywnoæ zabudowy  1,4.
5) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 w pierzei ul. Unruga nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia przed ha³asem i wibracjami,
 zaleca siê przeznaczaæ jak najwiêksz¹ powierzchniê dzia³ek pod zieleñ (ogrody przydomowe, trawniki),
 w obrêbie dzia³ek budowlanych stosowaæ nawierzchnie utwardzone przepuszczalne,
 w projektach budowlanych budynków mieszkalnych i pomieszczeñ socjalnych uwzglêdniæ podwy¿szon¹ izolacyjnoæ akustyczn¹.
U, UO, U£, U/MN  tereny zabudowy us³ugowej, handlu, gastronomii, rzemios³a, kultury, owiaty, ³¹cznoci
i us³ug z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
1) Ustalenia ogólne:
 uci¹¿liwoæ us³ug ograniczyæ do granicy dzia³ki,
 funkcja mieszkaniowa zwi¹zana z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
 lokalizacja budynków gospodarczych i gara¿y jako
towarzysz¹cych funkcji us³ugowej.
2) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
 od ulic KL  min.4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej,
zalecane  5,0 m,
 od ulic KD  min.4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej,
zalecane  5,0 m,
 od ci¹gów KX  min.4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej, zalecane  5,0 m.
3) Ustalenia dotycz¹ce bry³y budynków:
a) us³ugowych  wysokoæ zabudowy do 12,0 m,
b) gospodarczych i gara¿y:
 wysokoæ do 7,0 m, kszta³t i wielkoæ dostosowana do s¹siaduj¹cej architektury.
4) Ustalenia urbanistyczne
a) dla strefy U,U/MN,U£:
 maks. procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 50%,
 maks. intensywnoæ zabudowy 0,75,
b) dla strefy UO:
 maks. procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 15%,
 maks. intensywnoæ zabudowy 0,30.
5) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 zaleca siê przeznaczaæ jak najwiêksz¹ powierzchniê dzia³ek pod zieleñ (ogrody, trawniki),
 stosowaæ nawierzchnie utwardzone przepuszczalne,
 wskazana wymiana drzewostanu  likwidacja topoli i wprowadzenia drzew zgodnych z typem siedliska,
 w projektach budowlanych budynków mieszkalnych i pomieszczeñ socjalnych uwzglêdniæ podwy¿szon¹ izolacyjnoæ akustyczn¹.
US  tereny us³ug sportu i rekreacji, ogólnodostêpne
a) zakaz lokalizacji budynków,
b) koniecznoæ zagospodarowania zieleni¹ o charakterze ochronnym oraz uwzglêdnienia du¿ych spadków terenu w projektach budowlanych pod k¹tem
ochrony gleby przed erozj¹.
ZP  tereny zieleni urz¹dzonej i skwerów
a) zakaz lokalizacji budynków,
b) koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na skarpach i terenach o du¿ych spadkach,
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c) obowi¹zek zachowania zgodnoci pomiêdzy wprowadzanymi zadrzewieniami i zakrzewieniami a siedliskiem.
EE  tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych (stacje
transformatorowe).
 nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych
stacji transformatorowych  6 m od krawêdzi jezdni
ulicy.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
a) elementem uk³adu podstawowego na terenie opracowania jest ulica Unruga, o przekroju docelowym
jezdni 2 × 7,0 m z pasem rozdzielczym; uk³ad obs³uguj¹cy osiedla tworz¹ ulice lokalne Cechowa i Bia³owieska z przystankiem autobusowym na ul. Bia³owieskiej oraz sieæ ulic i ci¹gów pieszo-jezdnych,
dojazdowych,
b) zasady obs³ugi parkingowej:
 stanowiska postojowe samochodów dla potrzeb
mieszkañców  na terenie w³asnych dzia³ek przy
zastosowaniu wskanika potrzeb parkingowych:
 stanowisko postojowe/1 mieszkanie,
 stanowiska postojowe samochodów dla potrzeb
us³ug przy zastosowaniu wskaników:
 20 stanowisk postojowych/1000 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
 20 stanowisk postojowych/100 zatrudnionych.
§4
Ustalenia planu dla stref od obiektów uci¹¿liwych wydzielonych oznaczeniem strefy ochronnej i okrelonych
symbolami:
S1  strefa bezpieczeñstwa od linii energetycznej 110 V
obejmuj¹ca obszar do 15 m od skrajnego przewodu.
1) Ustalenia zwi¹zane z oddzia³ywaniem pola elektromagnetycznego:
 zakaz lokalizacji pomieszczeñ przeznaczonych na
pobyt ludzi w obszarze wystêpowania pola elektromagnetycznego o wartoci przekraczaj¹cej 1
kV/m (przyjmuje siê do czasu wykonania oceny
oddzia³ywania na rodowisko odleg³oæ do 14,5
m od przewodu),
 ustalenia dopuszczalnej wysokoci obiektów budowlanych pod i w strefie zbli¿eñ do linii 110 kV
wymaga uzyskania informacji technicznej dotycz¹cej w/w linii i rzeczywistych stref bezpieczeñstwa
u gestora sieci.
2) Ustalenia zwi¹zane z bezpieczeñstwem funkcjonowania linii
 wszelkie lokalizacje w strefie do 15 m od skrajnego przewodu linii 110 kV (w rzucie) wymagaj¹
uzgodnienia projektu technicznego i technologii
wykonania oraz instrukcji monta¿u i prowadzenia
robót budowlanych z gestorem sieci;
 zakaz stosowania nasadzeñ zieleni wysokiej.
S2  Strefa ochronna od istniej¹cego cmentarza obejmuj¹ca obszar w odleg³oci do 50 m od jego granic:
 wyklucza siê lokalizacjê zak³adów ¿ywienia, produkcji i sk³adów ¿ywnoci,
 dopuszcza siê, jako tymczasowy sposób u¿ytkowania, istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹,
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹.

§5
Ustalenia szczegó³owe dla obszarów oznaczonych numerami i wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
1) Tereny zabudowy jednorodzinnej, us³ugowo-mieszkaniowej, us³ugowej, urz¹dzeñ elektroenergetycznych i zieleni:
1MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,36 ha czêciowo w zasiêgu strefy
S1 (§ 4),
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku i skarpie oraz zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem siê,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 po³¹czenie komunikacyjne: 06KD i 05KD.
2MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,63 ha czêciowo w zasiêgu strefy
S1 (§ 4),
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 po³¹czenie komunikacyjne: 06KD, 019KD i 018KX.
3MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,27 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 po³¹czenie komunikacyjne: 037KX, 019KD i 018KX.
4MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,4 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 po³¹czenie komunikacyjne: 037KX i 019KD.
5MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,2 ha,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny oraz korekty
granic dzia³ek,
 po³¹czenie komunikacyjne: 06KD, 019KD, 018KX
i 03KL.
6MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,33 ha,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny oraz korekty
granic dzia³ek,
 po³¹czenie komunikacyjne: 016KD, 019KD, 018KX
i 03KL.
7MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,46 ha,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny oraz przekszta³cenie czêci zabudowy na szeregow¹,
 po³¹czenie komunikacyjne: 016KD, 019KD, 017KX
i 03KL.
8MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,25 ha,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny oraz przekszta³cenie czêci zabudowy na szeregow¹,
 po³¹czenie komunikacyjne: 017KX, 019KD i 03KL.
9MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 1,68 ha, czêciowo w zasiêgu strefy
S2 (§ 4)
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 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej; nale¿y zapewniæ gestorom dostêp do
obiektów infrastruktury technicznej w celu ich konserwacji, modernizacji i naprawy,
 po³¹czenie komunikacyjne: 05KD, 020KX, 032KX,
015KD, 021KX.
10MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,26 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 03KL, 020KX i 015KD.
11MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,30 ha,
 koniecznoæ zachowania zieleni ochronnej na terenach o du¿ych spadkach,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25° 
45°,
 zalecane czêciowe scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 03KL, 025 KX, 016 KD.
12MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,47 ha,
 koniecznoæ zachowania zieleni ochronnej na terenach o du¿ych spadkach,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25° 
45°,
 zalecane czêciowe scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 024KX, 025 KX, 016 KD.
13MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,78 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 015KD, 023KX, 016KD,
030KX i 03KL.
14MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,40 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 03KL, 025KX, 024KX
i 014KD.
15MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,56 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 015KD, 023KX, 016KD
i 014KD.
16MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,30 ha,
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 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 po³¹czenie komunikacyjne: 016KD, 024KX i 014KD.
17MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,85 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 po³¹czenie komunikacyjne: 013KD, 031KX i 014KD.
18MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,94 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷
45°,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 013KD, 031KX, 014KD
i 02KL.
19MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,62 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 029KX, 013KD i 012KD.
20MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,70 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 013KD, 028KX, 012KD
i 011KD.
21aMN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,90 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane czêciowe scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 027KX, 013KD, 011KD,
010KD i 02KL.
21bMN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,70 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane czêciowe scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 011KD, 010KD.
22MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,08 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 07KD i 04KL.
23MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,23 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 02KL i 07KD.
24MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,28 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 zalecane scalenie i podzia³ wtórny,
 po³¹czenie komunikacyjne: 07KD.
25MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,82 ha,
 ograniczenie i czêciowa likwidacja zabudowy gospodarczej,
 po³¹czenie komunikacyjne: 08KP, 07KD i 09KD.
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26MN  teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,21 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 07KD.
27aU/MSW  teren zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej; pow. ok. 0,22 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 po³¹czenie komunikacyjne: 029KX i KD  poza granicami opracowania.
27bU/MSW  teren zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej; pow. ok. 0,06 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 po³¹czenie komunikacyjne: 01KZ, 029KX i KD  poza
granicami opracowania.
28U/MSW  teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej;
pow. ok. 0,23 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 01KZ i 012KD.
29U/MSW  teren zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej; pow. ok. 0,12 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 01KZ, 012KD i 011KD.
30U/MSW  teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej;
pow. ok. 0,13 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 01KZ, 011KD i 02KL.
31U/MSW  teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej;
pow. ok. 0,83 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 01KZ, 02KL, 09KD
i 07KD.
32U/MSW  teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej;
pow. ok. 0,08 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 01KZ i 07KD.
33U  teren zabudowy us³ugowej; pow. ok. 0,14 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 08KP.
34U  teren zabudowy us³ugowej; pow. ok. 0,07 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 02KL.
35UO  teren zabudowy us³ugowej  owiaty; pow.
ok. 0,32 ha,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 po³¹czenie komunikacyjne: KX  czêciowo poza
granicami opracowania.
36U£  teren zabudowy us³ugowej  telekomunikacji;
pow. ok. 0,21 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 07KD.
37EE  teren istniej¹cej stacji transformatorowej; pow.
ok. 0,02 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 033KX.
38EE  teren istniej¹cej stacji transformatorowej; pow.
ok. 0,03 ha,
 po³¹czenie komunikacyjne: 07KD.
39U  teren zabudowy us³ugowej; pow. ok. 0,05 ha,
czêciowo w zasiêgu strefy S2 (§ 4),
 mo¿liwoæ lokalizacji budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod
warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 po³¹czenie komunikacyjne: 014KD.
40U  teren zabudowy us³ugowej; pow. ok. 0,18 ha,
czêciowo w zasiêgu strefy S2 (§ 4),
 mo¿liwoæ lokalizacji budynków mieszkalnych zgod-
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nie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod
warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 po³¹czenie komunikacyjne: 014KD, 015KD i KD 
poza granicami opracowania.
41U  teren zabudowy us³ugowej; pow. ok. 0,15 ha,
czêciowo w zasiêgu strefy S2 (§ 4),
 mo¿liwoæ lokalizacji budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod
warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹,,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 po³¹czenie komunikacyjne: 021KX, 015KD i KD 
poza granicami opracowania.
42U  teren zabudowy us³ugowej; pow. ok. 0,18 ha,
czêciowo w zasiêgu strefy S2 (§ 4),
 mo¿liwoæ lokalizacji budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod
warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 po³¹czenie komunikacyjne: 021KX i 032KX.
43U/MN  teren zabudowy us³ugowej z zabudow¹ jednorodzinn¹; pow. ok. 0,10 h czêciowo w zasiêgu strefy
S1 (§ 4),
 mo¿liwoæ lokalizacji budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu (z ograniczeniami dla terenu
w strefie S1  § 4)
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku,
 wymóg zastosowania rozwi¹zañ technicznych zabezpieczaj¹cych skarpê przed osuwaniem siê (po badaniach geotechnicznych),
 po³¹czenie komunikacyjne: 06KD.
44ZP  teren zieleni ochronnej; pow. ok. 0,09 ha, czêciowo w zasiêgu strefy S1 (§ 4),
 zakaz zabudowy,
 zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej w strefie S1,
 uwzglêdniæ mo¿liwoæ zastosowania rozwi¹zañ technicznych stabilizuj¹cych skarpê.
45ZP  teren zieleni ochronnej; pow. ok. 0,28 ha, czêciowo w zasiêgu strefy S1 (§ 4),
 zakaz zabudowy,
 zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej w strefie S1.
46ZP  teren zieleni ochronnej; pow. ok. 0,08 ha, czêciowo w zasiêgu strefy S1 (§ 4),
 zakaz zabudowy,
 zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej w strefie S1,
 uwzglêdniæ mo¿liwoæ zastosowania rozwi¹zañ technicznych stabilizuj¹cych skarpê.
47ZP,US  teren zieleni ochronnej i us³ug sportu i rekreacji; pow. ok. 1,11 ha, czêciowo w zasiêgu strefy S1
(§ 4),
 zakaz zabudowy,
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 zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej w strefie S1,
 uwzglêdniæ mo¿liwoæ zastosowania rozwi¹zañ technicznych stabilizuj¹cych skarpê,
 mo¿liwoæ lokalizacji obiektów budowlanych (ma³ej architektury) nie wymagaj¹cych okrelenia linii
zabudowy,
 zalecane ewentualne realizacje projektów budowlanych wspólnych z s¹siaduj¹cym od wschodu terenem zieleni niskiej.
48ZP  istniej¹cy skwer; pow. ok. 0,1 ha,
 zakaz zabudowy,
 mo¿liwoæ lokalizacji obiektów budowlanych (ma³ej architektury) nie wymagaj¹cych okrelenia linii
zabudowy i miejsc parkingowych,
 koniecznoæ uwzglêdnienia ci¹gów pieszych i wejcia do szko³y oraz zieleni o charakterze rekreacyjnym i izolacyjnym (od komunikacji).
49ZP  obszar zieleni o charakterze rekreacyjnym; pow.
ok. 0,04 ha, powi¹zany z terenami zielonymi po
wschodniej stronie poza granicami opracowania
 zakaz zabudowy,
 koniecznoæ zastosowania zieleni ochronnej na terenie o du¿ym spadku.
50EE  teren projektowanej stacji transformatorowej;
pow. ok. 0,02 ha,
51EE  teren projektowanej stacji transformatorowej;
pow. ok. 0,02 ha,
52U  teren przeznaczony pod powiêkszenie obszaru
us³ug znajduj¹cych siê poza granicami opracowania;
pow. ok. 0,009 ha
2) Tereny komunikacji
Dopuszcza siê korektê linii rozgraniczaj¹cych ulic
uwzglêdniaj¹c¹ lokalne uwarunkowania.
01KZ  ul. Unruga o funkcji ulicy zbiorczej, docelowo
dwujezdniowa, 2 × 2 pasy ruchu z zieleni¹ izolacyjn¹
miêdzy jezdniami.
Parametry ulicy:
 jezdnia  2 × 7,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  40,0 ÷ 43,0 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy nie mniej ni¿ 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej.
02KL  ul. Cechowa, odcinek od ul. Unruga do ul. Bia³owieskiej, o funkcji ulicy lokalnej, 1 × 2 pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  6,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  20,0 ÷ 30,0 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy nie mniej ni¿ 4,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej ulicy, zalecana 5,0 m.
03KL  ul. Cechowa, odcinek od ul. Bia³owieskiej do
ul. Szklarskiej, o funkcji ulicy lokalnej, 1 × 2 pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  6,0 m
 linie rozgraniczaj¹ce  12,0 ÷ 18,0 m
 odleg³oæ projektowanej zabudowy  minimum 4,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej ulicy, zalecana 5,0 m,
 skrzy¿owanie z ul. Bia³owiesk¹  skanalizowane, pod
k¹tem zbli¿onym do 90o.
04KL  ul. Bia³owieska o funkcji ulicy lokalnej, 2 × 2
pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  2 × 5,5 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  30,0 ÷ 31,0 m,
 skrzy¿owanie z ul. Cechow¹  skanalizowane, pod
k¹tem zbli¿onym do 90o.
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05KD  ul. Jantarowa o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,5 ÷ 6,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  10,0 ÷ 25,0 m,
 minimalna odleg³oæ projektowanej zabudowy  4,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej ulicy, wskazana 5,0 m.
06KD  ul. Cechowa o funkcji ulicy dojazdowej, odcinek od ul. Jantarowej do parkingu i pêtli nawrotowej na
koñcu ulicy.
Parametry ulicy:
 jezdnia  min. 5,0 m,
 stanowiska parkingowe  4,6 ÷ 2,3 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  8,0 ÷ 13,0 ÷ 23,0 m,
 minimalna odleg³oæ projektowanej zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy  4,0 m, wskazana  5,0 m.
07KD  ul. Robotnicza, o funkcji ulicy dojazdowej.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,5 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  9,0 ÷ 12,0 m,
 minimalna odleg³oæ projektowanej zabudowy  4,0
m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy, zalecana  5,0 m.
08KP  parking samochodów osobowych z placem dla
pojazdów zaopatrzenia us³ug z dojazdem od ul. Cechowej i ul. Robotniczej.
Parametry parkingu:
 stanowiska postojowe  2,3 ÷ 4,6 m,
 jezdnia manewrowa  6,0 m.
09KD  ul. Bednarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu, odcinek od ul. Cechowej do ul. Robotniczej.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,0 ÷ 5,5, m,
 linie rozgraniczaj¹ce  8,0 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy  min. 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej ulicy, wskazana  5,0 m.
010KD  ul. Bednarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu, odcinek od ul. Cechowej do ul. Czeladniczej.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,0  5,5 m, na odcinku ulicy, gdzie szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 wynosi 8,0 m,
 ci¹g pieszo  jezdny na odcinku ulicy, gdzie szerokoæ wynosi 5,0 m.
011KD  ul. Czeladnicza o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu, odcinek od ul. Unruga do ul. Rymarskiej.
W rozwi¹zaniu docelowym w³¹czenie do ul. Unruga tylko na prawe skrêty.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  8,0 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy  min. 4,0 m, wskazana  5,0 m,
 nawierzchnia jezdni przepuszczalna.
012KD  ul. Tokarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  4,5 ÷ 5,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  6,5 ÷ 8,0 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy min.4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej ulicy,
 nawierzchnia jezdni przepuszczalna.
013KD  ul. Rymarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,0 m,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1304 

 linie rozgraniczaj¹ce  8,0 m,
 odleg³oæ projekt. zabudowy min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy, wskazana  5,0 m.
014KD  ul. Ko³odziejska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  8,0 ÷ 12,0 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy  min.4,0 m, wskazana  5,0 m.
015KD  ci¹g ulic Rêbaczy  Brukarska o funkcji ulic
dojazdowych, 1 × 2 pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  8,0 ÷ 11,0 m,
 odleg³oæ projekt. zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy, jak na rysunku planu,
 nawierzchnia jezdni przepuszczalna.
016KD  ul. Czeladnicza o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu, odcinek od ul. Cechowej do 031KX.
Parametry ulicy:
 jezdnia  5,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  8,0 m,
 odleg³oæ projekt. zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy, jak na rysunku planu  min. 2,0 m, 4,0 m,
wskazana 5,0 m.
017KX  ul. Ciesielska o funkcji ci¹gu pieszo  jezdnego.
 szerokoæ ci¹gu  5,5  8,0 m,
 odleg³oæ projekt. zabudowy 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu, nawierzchnia przepuszczalna.
018KX  ul. Brukarska o funkcji ci¹gu pieszo  jezdnego od ul. Cechowej do skarpy.
 szerokoæ ci¹gu  5,0 ÷ 8,0 ÷ 11,0 m,
 odleg³oæ projekt. zabudowy nie mniej ni¿ 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu,
 nawierzchnia przepuszczalna.
019KD  ul. Piekarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2
pasy ruchu.
Parametry ulicy:
 jezdnia  4,5 ÷ 5,0 m,
 linie rozgraniczaj¹ce  6,0 ÷ 9,0 m,
 odleg³oæ projekt. zabudowy nie mniej ni¿ 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej ulicy, wskazana  5,0 m,
 nawierzchnia przepuszczalna.
020KX  ul. Szklarska z po³¹czeniami z ulicami Frezerów i Brukarsk¹, o funkcji ci¹gu pieszo-jezdnego.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu  5,0 ÷ 15,0 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu  min. 4,0 m, wskazana  5,0 m,
 nawierzchnia przepuszczalna.
021KX  ci¹g pieszo-jezdny od ul. Frezerów.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 5,0 m,
 odleg³oæ zabudowy projektowanej  min.4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu, wskazana  5,0 m.
023KX  ul. Rêbaczy, odcinek ul. Brukarskiej do ul. Czeladniczej, o funkcji ci¹gu pieszo-jezdnego.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu  4,0 ÷ 8,0 m,
 odleg³oæ zabudowy projektowanej  min. 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej ulicy, wskazana  5,0 m.
 nawierzchnia ci¹gu przepuszczalna.

Poz. 382

024KX  ul. Snycerska o funkcji ci¹gu pieszo-jezdnego.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu  5,0 ÷ 20,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 nawierzchnia przepuszczalna,
 odleg³oæ zabudowy projektowanej  min. 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej.
025KX  ci¹g pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej do
ul.Snycerskiej.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 5,0 m  6,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 odleg³oæ zabudowy projektowanej od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu  min. 4,0 m.
026KX  ci¹g pieszo-jezdny, od ul. Rymarskiej.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 5,0 ÷ 6,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 odleg³oæ zabudowy projektowanej od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu  min. 4,0 m.
027KX  ci¹g pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 4,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy  min.4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej.
028KX  ci¹g pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 5,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 odleg³oæ zabudowy  min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej.
029KX  ci¹g pieszo-jezdny od ul. Unruga.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 5,0 ÷ 6,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 odleg³oæ zabudowy  min.4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej.
030KX  ci¹g pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 4,0 ÷ 6,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 odleg³oæ zabudowy  jak na rysunku planu.
031KX  ul. Czeladnicza o funkcji ci¹gu pieszo  jezdnego.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 5,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny,
 odleg³oæ zabudowy  min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej.
032KX  ul. Frezerów, odcinek od ul. Jantarowej do ul.
Per³owej, o funkcji ci¹gu pieszo-jezdnego.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 10,0 ÷ 20,0 m,
 ze wzglêdu na du¿e pochylenie niwelety ulicy, ponad 15%, przewiduje siê przekrój jednoprzestrzenny,
 nawierzchnia przepuszczalna,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy  min. 4,0 m, wskazana 5,0 m.
 dopuszcza siê przekrój z jezdni¹ wydzielon¹ pod warunkiem zmniejszenia pochylenia pod³u¿nego niwelety ulicy do oko³o 12%.

 1305 

Poz. 382

033KX  ci¹g pieszo-jezdny od ul. Unruga.
Parametry:
 szerokoæ ci¹gu 5,0 m,
 przekrój jednoprzestrzenny.
034KX  ci¹g pieszy w zieleni, szerokoci 5,0 ÷ 7,0 m,
od ul. Robotniczej.
035KX  ci¹g pieszy w zieleni, od ul. Robotniczej.
036KX  ci¹g pieszy w zieleni, na przed³u¿eniu ul. Brukarskiej, szerokoci 6,0 ÷ 10,0 m, odleg³oæ zabudowy 
min. 4, 0 m od linii rozgraniczaj¹cej.
037KX  ci¹g pieszy w zieleni, na przed³u¿eniu ul. Czeladniczej, szerokoci 6,0 ÷ 10,0 m, odleg³oæ zabudowy
 min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej.
038KX  ci¹g pieszy, ³¹cz¹cy ci¹g pieszo-jezdny, 025KX
z ul. Cechow¹, 03KL, szer. 4,0 m, odleg³oæ zabudowy 
jak na rysunku planu.
§6
Zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej.
1) Zaopatrzenie w wodê:
zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej. ród³o wody  istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 200 m i Æ 400 m w ul. Unruga. Istniej¹ca sieæ Æ 100 m i Æ 80 mm bez zmian,
wymiana ruroci¹gów Æ 80 mm. Projektowana rozbudowa w ul. Frezerów i Rymarskiej dla zamkniêcia
uk³adu piercieniowego,
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej
i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Likwidacja zbiorników na cieki bytowo  gospodarcze.
Wymiana kana³ów Æ 0,15 m na Æ 0,20 m,
3) Odprowadzenie cieków deszczowych:
wody opadowe w obszarze zabudowy mieszkaniowej powinno siê odprowadzaæ powierzchniowo na
tereny zieleni. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w
rejonie kana³ów zbiorczych, likwidacja kolektora
Æ 0,40 m w rejonie ul. Krawieckiej i projektowany
w jezdni ul. Krawieckiej i Robotniczej. Kolektor deszczowy zbiorczy Æ 1,20 m przed odprowadzeniem do
basenu portowego naleýy uzbroiæ w piaskownik i separator substancji ropopochodnych. Nawierzchnie
utwardzone zarówno w obszarze dzia³ek budowlanych jak i ci¹gów komunikacyjnych nale¿y wykonaæ
jako przepuszczalne. Dopuszcza siê pod³¹czenie do
kanalizacji deszczowej dzia³ek budowlanych bezodp³ywowych.
4) Zaopatrzenie w gaz:
zak³ada siê pe³n¹ gazyfikacjê obszaru opracowania
gazem ziemnym przewodowym niskiego cinienia.
ród³o gazu  istniej¹ce stacje redukcyjno-pomiarowe II° Kwiatkowskiego i Bosmañska (poza granicami planu). Projektuje siæ gazoci¹g niskiego cinienia Æ 160 mm PE spinaj¹cy w/w stacje w ulicy
Cechowej, Robotniczej i Krawieckiej. Po jego zrealizowaniu  sukcesywna likwidacja istniej¹cych punktów redukcyjnych i odcinków sieci gazowej redniego cinienia i rozbudowa w uk³adzie piercieniowym
sieci gazowej niskiego cinienia. W miarê zu¿ycia
technicznego gazoci¹gów redniego cinienia stopniowa wymiana na gazoci¹gi niskiego cinienia. Projektowane gazoci¹gi z rur PE, uk³adane w pasie chodnikowym. Gazoci¹g przesy³owy redniego cinienia
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Æ 150 mm w ul. Rymarskiej, Cechowej i Bednarskiej
bez zmian. Na etapie dokumentacji technicznej nale¿y
przeliczyæ istniej¹c¹ i projektowan¹ sieæ gazow¹ i okreliæ rednice gazoci¹gów, uwzglêdniaj¹c zapotrzebowanie gazu dla przygotowania posi³ków, ciep³ej wody
i potrzeb grzewczych.
5) Zaopatrzenie w ciep³o:
nie przewiduje siê w³¹czenia ca³oci terenów zabudowy jednorodzinnej w granicach planu do miejskiej scentralizowanej gospodarki cieplnej. Zak³ada siê jedynie
modernizacjê istniej¹cych wê z³ów wymiennikowych
i pod³¹czenie do nich najbli¿ej po³o¿onych budynków
jednorodzinnych i us³ugowych. Pokrycie potrzeb w
zakresie c.o. i c.w. istniej¹cej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej z indywidualnych ekologicznych
róde³ ciep³a w postaci kot³owni olejowych, gazowych,
ogrzewania elektrycznego, pomp ciep³a itp. Wyklucza
siê stosowanie paliw sta³ych do celów energetyki cieplnej.
6) Usuwanie odpadków:
odpadki sta³e powinny byæ segregowane i wywo¿one
i wywo¿one w sposób zorganizowany na wysypisko
mieci lub na inne miejsce wskazane przez Urz¹d Miasta Gdyni.
7) Elektroenergetyka:
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i projektowanej sieci niskiego i redniego napiêcia. Istniej¹ca stacja transformatorowa i sieæ kablowa 15 kV bez
zmian, projektowana rozbudowa i pod³¹czenie projektowanych dwóch stacji transformatorowych do linii
15 kV w ulicy Tokarskiej (2 kable SN) i Cechowej.
Projektowana przebudowa sieci niskiego napiêcia:
 sukcesywna budowa nowych wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych i likwidacja istniej¹cych nie spe³niaj¹cych wymagañ i koliduj¹cych z istniej¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹,
 projektowane linie niskiego napiêcia kablowa lub napowietrzna z uwzglêdnieniem owietlenia ulicznego na wspólnych s³upach.
Przy projektowaniu urz¹dzeñ owietleniowych nale¿y uwzglêdniæ przystosowanie urz¹dzeñ do zaciemniania i wygaszania.
§7
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Ob³u¿e w Gdyni tzw. osiedla Kaczy Dó³, w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej,
5) strefy ochronne od obiektów uci¹¿liwych,
6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
7) us³ugi z zabudow¹ mieszkaniow¹ rednio wysok¹,
8) tereny us³ug,
9) tereny us³ug owiaty,
10) tereny us³ug ³¹cznoci,
11) tereny us³ug sportu i rekreacji,
12) tereny zieleni urz¹dzonej i skwerów,
13) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
14) ulice dojazdowe,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 382, 383, 384

 1306 

15) ulice lokalne,
16) ulice zbiorcze,
17) ci¹gi piesze i pieszo-jezdne,
18) parkingi,
19) strefa ochronna od linii energetycznej 110 kV,
20) strefa ochronna od cmentarza.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu.
§8
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci na 0%.
§9
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem;
2) skierowania, w terminie ni d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§ 10
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XX/
115/88 Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni z dnia 4 lutego 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz. 91 z 1988 r.) z
pón. zm., w granicach ustalonych niniejszym planem.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

383
UCHWA£A Nr II/II/11/02
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego.
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
ze zm.), art. 12 pkt 1 w zwi¹zku z art. 43 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany do Statutu Powiatu Wejherowskiego uchwalonego Uchwa³¹ Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/37/99 z dnia 2 marca 1999 r. zmienionego
uchwa³ami Rady Powiatu Wejherowskiego: Nr XII/132/
2000 z dnia 24 marca 2000 r., Nr XVII/197/2000 z dnia 29
wrzenia 2000 r., Nr XXVIII/262/01 z dnia 31 sierpnia
2001 r., Nr XXX/281/01 z dnia 26 padziernika 2001 r.,
Nr XXXIV/299/02 z dnia 25 stycznia 2002 r. oraz Nr XLI/
391/02 z dnia 10 padziernika 2002 r. okrelone w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczacy Rady
K. Bistroñ
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/II/11/02
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 grudnia 2002 r.
Zmiany do Statutu Powiatu Wejherowskiego
I. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. w sk³ad Rady Powiatu wchodzi 29 radnych.
II. W § 13 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³.
III.1. W § 17 ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
2) przedstawia porz¹dek obrad.
2. W § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Rada Powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady na pisemny wniosek
radnego, komisji, klubu radnych albo Zarz¹du
Powiatu
IV.W § 28:
1. w ust. 1 skrela siê ostatnie zdanie
2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
V. W § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu
komisji
VI. W § 43 ust. 3 skrela siê ostatnie s³owa  i Sekretarza
Komisji
VII. W § 65 ust. 1 skrela siê pkt 3
VIII. § 76 otrzymuje brzmienie:
Statut Powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

384
UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 7/4, 7/6, 7/7
po³o¿onych we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
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Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 7/4,7/6, 7/7
po³o¿one we wsi Banino, gm. ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczonych symbolami od 1 do 3) wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
3.KXP,w  ci¹g pieszo-jezdny z ciekiem powierzchniowym.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/26/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 7/4, 7/6, 7/7
Powierzchnia: 1,62 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
3.KXP,w  ci¹g pieszo  jezdny z ciekiem powierzchniowym
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 2.ZTT
 nieprzekraczalne linie zabudowy 6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 3.KXP,w
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY.
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej ka-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.

7.
8.

9.
10.

Poz. 384, 385

 1308 

nalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do
oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej i projektowanego ci¹gu pieszo  jezdnego w powi¹zaniu z drogami gminnymi relacji Banino  Borowiec i Banino
 Tuchom,
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek,
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo-jezdnego 3.KXP,w  zmienna od 11 m do 15 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 2.ZTT  3m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe, 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki woda-

mi gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie
drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia
w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ
zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren czêciowo znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku

385
UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 18/12, 18/13, 18/14
po³o¿onych we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 18/12, 18/13,
18/14 po³o¿one we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 20 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 20) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ od-
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powiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4,5,21.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej
6.MNe,Lz  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹cymi terenami zadrzewionymi
7.MNe,Ls  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹c¹ zieleni¹ len¹
8,9.Ls  tereny obszarów lenych
10.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej publicznej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych
11,12.EEt  tereny stacji transformatorowych
13,14,15.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
16.KD  drogi dojazdowe
17,18,19.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
20.KX  ci¹gi piesze
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/27/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO

1. KARTA TERENU
3/314-03-02/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 18/12, 18/13, 18/14
Powierzchnia: 10,61 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4,5,21.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej
6.MNe,Lz  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹cymi terenami zadrzewionymi
7.MNe,Ls  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z istniej¹c¹ zieleni¹ len¹
8,9.Ls  tereny obszarów lenych
10.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej publicznej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych
11,12.EEt  tereny stacji transformatorowych
13,14,15.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
16.KD  drogi dojazdowe
17,18,19.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
20.KX  ci¹gi piesze
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 750 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, kalenica równoleg³a do osi dróg,
pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi
poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:
 obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 5 m, 6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 16.KD
 nieprzekraczalne linie zabudowy 17 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 13, 14, 15.ZTT, tj. 20 m od linii
gazoci¹gu DN 300, 10 m od linii rozgraniczaj¹cych
teren 8.Ls, 4 m od linii energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY.
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do
oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych i ci¹gów pieszo-jezdnych w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Banino  Tuchomek
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 16.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów
pieszo-jezdnych 17, 18.KXP  8 m, 19.KXP 
zmienna od 5 m do 14 m,
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego 20.KX  5 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów
technicznych 13, 14, 15.ZTT  zmienna od 10 m
do 16 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 grunty rolne Ls powinny pozostaæ w u¿ytkowaniu
dotychczasowym
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe, Mnr,Lz; MNe, Ls 5%  dla
terenów Mne; MNe,Lz; Mne,Ls w przypadku nieod-

p³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y; 0%  dla
pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na
istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe; MNe,Lz; MNe,Ls)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 13  Zbiornik ¯ukowski, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem
kolizji z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ
z Energ¹ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów; w przypadku skablowania
napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych
przesatj¹ obwoi¹zywaæ

386
UCHWA£A Nr III/29/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 32/16 po³o¿onej
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o za-
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gospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 32/16 po³o¿on¹ we wsi Banino, gm. ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 4 oraz od 01 do
02) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej
4.EEt  tereny stacji transformatorowych
01.KD  droga dojazdowa
02.KX  ci¹g pieszy
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
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1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/29/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 32/16
Powierzchnia: 2.08 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej
4.EEt  tereny stacji transformatorowych
01.KD  droga dojazdowa
02.KX  ci¹g pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dachy: dwuspadowe, kalenice prostopad³e do osi dróg
dojazdowych, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami
wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 01.KD
 nieprzekraczalne linie zabudowy zmienne od 22 m
do 35 m, 6 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny
01.KD,02.KX
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê towarzysz¹c¹, spadek, pokrycie dachu i wykoñczenie elewacji jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklu-
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cza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do
oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z istniej¹cymi drogami osiedlowymi
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 01.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo-jezdnego 02.KX  5 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), ustanowiony decyzj¹ Wojewody 0-V-7226/1/93
z dnia 6 sierpnia 1993 r. Wyklucza siê zabudowê w
odleg³oci 100 m od brzegów rzeki, wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ z Wydzia³em Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ca zieleñ porastaj¹ca zbocza i dno pradoliny rzeki Strzelenki oraz wartociowe zadrzewienia
rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do gra-

nic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w
trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ
zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska cywilnego Trójmiasto w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 wzd³u¿ rzeki Strzelenki nale¿y pozostawiæ pas terenu o
szer. min. 8m wolny od zadrzewieñ, zakrzaczeñ i ogrodzeñ w celu umo¿liwienia konserwacji cieku przy pomocy sprzêtu mechanicznego
 plany zagospodarowania dzia³ek pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ s.n. uzgodniæ z ENERG¥
Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej
sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów;

387
UCHWA£A Nr III/50/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 78/10, czêci dzia³ki
nr 77/1 i czêci dzia³ki nr 78/9 we wsi Leno, gmina
¯ukowo.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
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§1

1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ki nr 78/10, czêci dzia³ki nr 77/1 i czêci dzia³ki nr 78/9 we wsi Leno, gmina ¯UKOWO.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 78/10, czêæ dzia³ki nr
77/1 i czêæ dzia³ki nr 78/9 we wsi Leno, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane
 nieprzekraczalne linie zabudowy
 zieleñ krajobrazowa
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
 pas ochronny linii energetycznych 110 kV
 lokalizacja skrzy¿owania drogi dojazdowej lub lokalnej z drog¹ krajow¹ nr 7
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 3 MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 2 MU, 4 MU, 5 MU,
6 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
us³ugi i rzemios³o; 7 R  uprawy rolne, 8 Z- zieleñ; 9 KS- urz¹dzenia komunikacji; 10 T  trafostacja; 01 K, 02 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi krajowej nr 7; 03 K  komunikacja
publiczna, poszerzenie drogi gminnej; 04 Kw, 05
Kw, 06 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ulice dojazdowe; 07 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g
pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych;
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
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bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy (nie
dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów,
dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50m, z uwzglêdnieniem przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.)
oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami
(j.t. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ
mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub
wspó³w³asnoæ.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach.
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN
i 3 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
oraz gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
c) Procent zabudowy: maksimum 30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu.
Dla budynków gospodarczych i gara¿y ustala siê tylko
maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
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e) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowo
 izolacyjnej.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ek budowlanych.
g) Inne ustalenia:
 w pasie terenu po³o¿onym pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lin¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 01 K  wyklucza siê lokalizacjê reklam
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 7, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach szczególnych
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi krajowej.
Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 MU,
4 MU, 5 MU, 6 MU przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us³ug i rzemios³a.
Us³ugi dopuszcza siê: jako wbudowane (w jednym budynku, ³¹cznie z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 us³ugi: handel, us³ugi administracyjne i biurowe
 rzemios³o, w tym zak³ady: obs³ugi i naprawy samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie, hydrauliczne, itp., myjnia samochodowa, us³ugi transportowe.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przez uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie
wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy dzia³ki: maksimum 30%
d) Wymagane formy zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe
z poddaszem; dach dwuspadowy o spadku w
przedziale 40°  45°; wysokoæ budynków do 10
m; poziom posadowienia parteru do 0,7 m nad
poziomem terenu
 dla budynków us³ugowych: wysokoæ budynków
do 11 m; poziom posadowienia parteru do 0,5 m
nad poziomem terenu
 dla budynków gospodarczych i gara¿y ustala siê
tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
e) Usytuowanie kalenicy budynków: nie ustala siê
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f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna (w obrêbie terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MU
i 4 MU) zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowo  izolacyjnej
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa (w obrêbie terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 5 MU i 6 MU) zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ek budowlanych.
g) Inne ustalenia:
 dla terenu 2 MU: w pasie terenu po³o¿onym pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lin¹ zabudowy a lini¹
rozgraniczaj¹c¹ z terenem 01 K  wyklucza siê lokalizacjê reklam.
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 7, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach szczególnych
 dla terenu 5 MU i 6 MU: wzd³u¿ linii energetycznych 110 kV wyznacza siê pas ochronny, oznaczony na rysunku planu jako: pas ochronny linii
energetycznych 110 kV . W pasie ochronnym
wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich.
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi krajowej.
Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7R., przeznacza siê na uprawy rolne.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
a) Dopuszcza siê:
 uprawy ogrodnicze, zadrzewienia i zakrzaczenia,
z uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt B
 przejcie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
b) Wzd³u¿ linii energetycznych 110 kV wyznacza siê pas
ochronny, oznaczony na rysunku planu jako: pas
ochronny linii energetycznych 110 kV i 220 kV.
W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew
wysokich.
4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 Z, przeznacza siê na zieleñ.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
a) Dopuszcza siê:
 uprawy ogrodnicze, zadrzewienia i zakrzaczenia,
z uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt B
 przejcie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
b) Teren po³o¿ony jest w pasie ochronnym linii energetycznej 220 kV, oznaczonej na rysunku planu jako:
pas ochronny linii energetycznej 110 i 220 kV.
W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew
wysokich.
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5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 KS
przeznacza siê na urz¹dzenia komunikacji.
W obrêbie terenu dopuszcza siê:
 lokalizacjê dróg lokalnych
 miejsca postojowe dla samochodów osobowych
i ciê¿arowych
 zieleñ
 lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Wyklucza siê:
 lokalizacjê budynków
 lokalizacjê reklam
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce zagospodarowania:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala siê
b) Wzd³u¿ linii energetycznych 110 kV wyznacza siê pas
ochronny, oznaczony na rysunku planu jako: pas
ochronny linii energetycznych 110 kV i 220 kV.
W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew
wysokich.
c) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
d) Procent zabudowy dzia³ki: nie ustala siê
e) Wymagane formy zabudowy: nie ustala siê
6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 10 T 
przeznacza siê na lokalizacjê trafostacji.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
c) Maksymalny procent zabudowy: 80%
d) Wymagana forma zabudowy: budynek parterowy,
dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°-45°,
maksymalna wysokoæ budynku: 5,00 m, poziom
posadowienia parteru  nie ustala siê
e) Usytuowanie kalenicy g³ównej budynku: nie ustala siê
7. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 01 K
i 02 K, przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Tereny 01 K i 02 K przeznacza siê na poszerzenia drogi
krajowej (klasy GP), przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej oraz lokalizacjê skrzy¿owania drogi dojazdowej
lub lokalnej z drog¹ krajow¹ nr 7 (w miejscu oznaczonym na rysunku planu w obrêbie terenu 02 K). Skrzy¿owanie to musi wykonane jako skanalizowane, z wydzielonymi pasami ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych
w prawo i w lewo.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 13m
jak na rysunku planu
b) wyklucza siê bezporedni¹ obs³ugê przyleg³ych terenów i wykonywanie bezporednich zjazdów (za
wyj¹tkiem lokalizacji skrzy¿owania z drog¹ dojazdow¹ lub lokaln¹ w obrêbie terenu 02K (w miejscu
oznaczonym na rysunku planu jako  miejsce skrzy¿owania drogi dojazdowej lub lokalnej z droga krajow¹).
Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowê tego
skrzy¿owania oraz w³¹czenie drogi dojazdowej lokalnej jest wycinka drzew rosn¹cych w polu widocznoci na w³¹czeniu drogi.
c) do czasu docelowej rozbudowy drogi krajowej nr 7,
dla terenu 02 K dopuszcza siê u¿ytkowanie tymczasowe  jako dojazd od miejsca projektowanego
skrzy¿owania do terenu 07 Kw, drogi na dzia³ce 78/
9 i dalej do terenu 03 K, z uwzglêdnieniem warunków podanych w pkt B. Istniej¹cy zjazd z drogi gminnej na dzia³ce nr 78/9 na drogê krajow¹ nr 7 do likwidacji.
d) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej wy³¹cznie zwi¹zanej z obs³uga drogi

8.

9.

10.

11.
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e) nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
f) w obrêbie terenu znajduje siê pas ochronny linii energetycznej 110 kV, oznaczony, na rysunku
planu jako pas ochronny linii energetycznych
110 kV . W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  poszerzenie drogi gminnej przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 ulica dojazdowa klasy D
 szerokoæ docelowa drogi w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 6 m jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 04 Kw,
05 Kw, 06 Kw przeznacza siê na funkcje komunikacji
wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla tych terenów s¹ nastêpuj¹ce:
 ulice dojazdowe klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: dla dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolem 04 Kw
i 05 Kw minimum 12 m (jak na rysunku planu), dla
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6
Kw minimum 10 m (jak na rysunku planu)
 ulice zakoñczone placami do zawracania o wymiarach 15 m x 15 m (jak na rysunku planu)
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 07 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 ci¹g pieszo  jezdny. Etapowo (do czasu rozbudowy
drogi krajowej nr 7) dopuszcza siê dojazd przez teren
do drogi w obrêbie dzia³ki nr 78/9 i terenu 03 K. Docelowo (po rozbudowie drogi krajowej nr 7)  wy³¹cznie dojazd do dzia³ki nr 78/4 i do terenu 2 MU.
 wyklucza siê wykonywanie bezporednich zjazdów
na drogê krajow¹ nr 7
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: minimum
5 m (jak na rysunku planu)
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
 nawierzchnia nieprzepuszczalna.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do dzia³ek:
 w obrêbie terenu 1 MN i 3 MN  z ulicy dojazdowej 04 Kw, poprzez teren 03 K, na warunkach
podanych w pkt 7.
 w obrêbie terenu 2 MU  z ulicy dojazdowej 04
Kw, z drogi w obrêbie dzia³ki nr 78/9 lub ci¹gu
pieszo  jezdnego 07 Kw, na warunkach podanych w pkt 7.
 w obrêbie terenu 4 MU  z terenu 03 K i ulicy 05
Kw, poprzez teren 03 K, na warunkach podanych
w pkt 7.
 w obrêbie terenu 5 MU  z ulicy 05 Kw, poprzez
teren 03 K, na warunkach podanych w pkt 7.
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 w obrêbie terenu 6 MU  z ulicy 06 Kw, poprzez
teren 03 K, na warunkach podanych w pkt 7.
b) Dojazd do terenu 9 KS  etapowo (do czasu rozbudowy drogi krajowej nr 7) dopuszcza siê dojazd z
drogi dojazdowej lub lokalnej w obrêbie terenu 03
K. Docelowo (po rozbudowie drogi krajowej nr 7)
dojazd z ci¹gu pieszo  jezdnego 07 Kw).
c) Dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych na terenach:
 1 MN, 3 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie
 2 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU  zabezpieczyæ miejsca
postojowe wed³ug wskanika minimum:
3 mp/100m² powierzchni uýytkowej us³ug oraz
minimum 2 m/mieszkanie
12. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego. Zapewniæ zaopatrzenie w wodê dla celów przeciwpo¿arowych oraz zaopatrzenie wody zgodnie z
przepisami szczególnymi.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie cieków opadowych:
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 3 MN  w obrêbie terenów dzia³ek
budowlanych
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 2MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU  z dachów budynków w obrêbie dzia³ek budowlanych, z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej w
terenach komunikacji przyleg³ych do tych terenów, a nastêpnie do odbiornika lub do studni
ch³onnych. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika
oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 01 K i 02 K  do kanalizacji deszczowej
w tych terenach, a nastêpnie do odbiornika. cieki opadowe przed wprowadzeniem do studni
ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 03 Kw, 04 Kw, 05 Kw, 06 Kw, 07 Kw do
kanalizacji deszczowej w tych terenach, a nastêpnie do studni ch³onnych lub do odbiornika. cieki
opadowe przed wprowadzeniem do studni
ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
Na wprowadzenie oczyszczonych cieków opadowych do gruntu lub do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
Wyklucza siê odprowadzenie cieków opadowych do kanalizacji deszczowej w terenach 01 K
i 02.K
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
g) Odpady technologiczne: gromadziæ i unieszkodliwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

13. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) Teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
b) Zainwestowanie terenu objêtego planem uwarunkowane jest budow¹ zjazdu z drogi krajowej nr 7
(skrzy¿owanie w obrêbie terenu 02K) oraz likwidacj¹ istniej¹cego zjazdu z drogi krajowej nr 7 na dzia³kê nr 78/9.
c) Niezbêdna jest weryfikacja pomiarowa zasiêgu
uci¹¿liwoci (natê¿enia pola elektromagnetycznego) linii wysokiego napiêcia 220 V).
14. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem: 1MN, 2 MU, 3 MN, 4 MU, 5 MU, 6 MU
5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem: 1MN, 2 MU, 3 MN, 4 MU, 5 MU, 6 MU
w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez
Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do
uchwa³y;
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/63/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 262, 263/1 we wsi
Przyjañ, gmina ¯ukowo.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ek nr 262, 263/1 we wsi Przyjañ, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 263/1 i 262 we wsi
Przyjañ, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na
Rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
3. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane
 nieprzekraczalne linie zabudowy
 zieleñ krajobrazowa
 przeznaczenie terenów: 2 MN, 3 MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 1 MU, 4 MU, 5 MU
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 6T  trafostacja; 01 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 02 K  komunikacja
publiczna, poszerzenie drogi gminnej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodar-
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ka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem
4. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838
ze zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub wspó³w³asnoæ.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach.
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹
§3
Ustalenia szczegó³owe
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MU,
4 MU, 5 MU przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w budynku
³¹cznie z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 rzemios³o (w tym zak³ady obs³ugi i naprawy samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie, itp)
 handel
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 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 inne, o podobnym charakterze
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹. Zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w pomieszczenia na pobyt ludzi,
winny byæ wyposa¿one w rodki techniczne ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ ³¹czenia wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy dzia³ki: maksimum 40%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: budynki parterowe z poddaszem; dach dwuspadowy o spadku ok. 40° (nie dotyczy warsztatów); wysokoæ budynków do 11,0 m;
poziom posadowienia parteru do 0,7m nad poziomem terenu.
Dla pozosta³ych budynków: ustala siê maksymaln¹
wysokoæ 6m.
e) Usytuowanie kalenicy budynków: nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa  zagospodarowaæ biogrupami
wielowarstwowej zieleni krajobrazowej
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 MN
i 3 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ ³¹czenia wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie.
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
c) Procent zabudowy: maksimum 30%
d) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku ok. 40°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu.
Dla pozosta³ych budynków: ustala siê maksymaln¹
wysokoæ 6 m.
e) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê
f) Ochrona rodowiska przyrodniczego:

3.

4.

5.

6.

7.
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 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 T przeznacza siê na lokalizacjê trafostacji.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
b) Maksymalny procent zabudowy: 80%
c) Wymagana forma zabudowy: budynek parterowy,
ach dwuspadowy o spadku w przedziale 35°  45 °,
maksymalna wysokoæ budynków: 5,00 m, poziom
posadowienia parteru  nie ustala siê
d) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej 
ulicê dojazdow¹.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) Ulica dojazdowa klasy D, zakoñczona dwoma placami do zawracania o wymiarach 15 x15 m (jak na
rysunku planu)
b) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m jak na
rysunku planu
c) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
d) Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02 K,
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej,  poszerzenia drogi gminnej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) teren przeznaczony do poszerzenia drogi gminnej,
przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
b) Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu
c) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
d) Nawierzchnia jezdni nieutwardzona
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazdy do dzia³ek:
 w obrêbie terenów: 1 MU, 2 MN, 3MN,4 MU oraz
do terenu 6 T  od ulicy dojazdowej 01 Kw
 w obrêbie terenu 5 MU  od drogi gminnej przyleg³ej do terenu od strony zachodniej
b) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie
terenów 2 MN, 3 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/
mieszkanie
 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie
terenów 1 MU, 4 MU, 5 MU  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum:
3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug oraz
minimum 2 m/mieszkanie
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywo-
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wych, z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki
pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie cieków opadowych:
 dla terenów: 1MU, 4 MU, 5 MU  z dachów budynków w obrêbie dzia³ek budowlanych, z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej w terenie drogi dojazdowej.
 dla terenów: 2 MN, 3 MN,  w obrêbie terenów
dzia³ek budowlanych
 dla terenu 02 K  w obrêbie terenu
 dla terenu 01 Kw do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy, a nastêpnie do studni ch³onnych, do odbiornika lub do kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przylegaj¹cej do terenu od strony zachodniej.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 na odprowadzenie wód opadowych do odbiornika lub do gruntu, nale¿y uzyskaæ pozwolenia wodno  prawne
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne,
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
(ustaw¹ o odpadach)
g) Odpady technologiczne: gromadziæ i unieszkodliwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (ustaw¹
o odpadach).
7. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia
1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem: 1 MU, 2 MN, 3 MN, 4 MU, 5 MU,
5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MU, 2 MN, 3 MN, 4 MU, 5 MU w przypadku
nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo,
o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y;
b) 0% dla pozosta³ych terenów
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/23/2002
Rada Gminy Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. zm. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 21
ust. 2 pkt 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Rada Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swoich sta³ych komisji, uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Powo³ane w treci artyku³y ustawy bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ ustawy z dnia 21 czerwiec 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 7330)
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VIII/109/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 28 listopad 2000 r. w sprawie zmiany stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na obszarze Gminy Kocierzyna.
§4
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocierzyna.
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/23/2002 r.
Rady Gmina Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
Zasady polityki czynszowej
w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy
1. Stawka bazowa czynszu nie mo¿e przekraczaæ w stosunku rocznym 3% wartoci odtworzeniowej lokalu.
2. Wójt Gminy ustala stawki czynszu lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy z uwzglêdnieniem czynników obni¿aj¹cych.
a) ze niekorzystne usytuowanie lokalu na strychu lub
w suterenie  5%
b) ze wzglêdu na usytuowanie lokalu, którego wiek
przekracza 30 lat  10%
c) ze wzglêdu na wyposa¿enie budynku:
 za brak centralnego ogrzewania  5%
 za brak instalacji wodno- kanalizacyjnej  5%
 za brak kuchni  5%
 za brak WC  5%
 za brak ³azienki  5%
d) mieszkanie o wspó³czesnym standarcie wyposa¿one w c.o., ciep³¹ wodê, kanalizacjê, energiê elektryczn¹, w.c., ³azienkê  0%.
3. Maksymalna obni¿ka stawki bazowej nie mo¿e przekraczaæ 20% jej wartoci.
4. Wysokoæ podwy¿ki czynszu nie mo¿e przekroczyæ
wskaników okrelonych w art. 9 ust. 3 ustawy.
5. W lokalach o powierzchni powy¿ej 80 m2 wysokoæ
czynszu nale¿y ustaliæ w wysokoci 200% stawki czynszu okrelonej w pkt 2.
6. Czynsz najmu lokali socjalnych ustala siê w wysokoci
50% najni¿szego czynszu, obowi¹zuj¹cego w gminnym
zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust. 4).
7. W lokalach wynajêtych przed 9 lipca 2001 r. bêdzie
mog³a byæ dokonana co 6 miesiêcy regulacja czynszu
o wskanik, okrelony w art 9 ust. 3 do czasu uzyskania stawki maksymalnej w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej (art. 28 ust. 2).
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UCHWA£A Nr III/26/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania
nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a, art. 40 ust. 2 pkt 3,
art. 41 ust. 1 i art. 42 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, Nr 153, poz. 1271))  Rada Gminy Kocierzyna
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocierzyna.
§3
1. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc:
a) Uchwa³a Nr X/72/93 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
16 kwietnia 1993 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia
i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
b) Uchwa³a Nr III/257/98 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
27 marca 1998 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
przyjêcia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.
3. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/26/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
ZASADY NABYCIA, ZBYCIA I OBCI¥¯ANIA
NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH ORAZ
ICH WYDZIER¯AWIANIE LUB NAJEM NA OKRES
D£U¯SZY NI¯ 3 LATA
1. Nabycie nieruchomoci mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
a) uzasadnionych szczególnie realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych w zwi¹zku z zatwierdzeniem przez Radê Gminy projektów inwestycyjnych, z realizacji bud¿etu,
b) dla zrealizowania zadañ w³asnych gminy,
c) dla powiêkszenia maj¹tku;
d) zabezpieczenia interesów gminy.
2. Decyzje o zbyciu nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Kocierzyna podejmuje Wójt Gminy. Zbycie
nieruchomoci nastêpuje w drodze przetargowej i bezprzetargowej na zasadach okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(t.j.Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó.zm.).W przypadku kiedy I i II przetarg zakoñczy siê wynikiem negatywnym Wójt Gminy ma prawo zbycia danej nieruchomoci stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami. Wójt Gminy okreli zasady zbycia nieruchomoci w drodze rokowañ.
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3. Jako generaln¹ przyjmuje siê zasadê zbycia nieruchomoci w drodze sprzeda¿y na zasadach okrelonych
przy zbyciu nieruchomoci (patrz pkt 2), dopuszcza siê
jednak mo¿liwoæ oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
4. Oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie, u¿yczenie lub
trwa³y zarz¹d nie powinno jednorazowo przekraczaæ
okresu 10 lat, a w uzasadnionych wzglêdami inwestycyjnymi przypadkach  20 lat. Decyzje ka¿dorazowo
podejmuje Wójt Gminy.
5. Decyzje o wydzier¿awieniu lub wynajêciu nieruchomoci podejmuje Wójt Gminy, okrelaj¹c czas trwania i pozosta³e warunki umowy.
6. Wójt Gminy mo¿e podejmowaæ decyzje o obci¹¿aniu
nieruchomoci gruntowych hipotek¹, jako gwarancji
sp³aty zaci¹gniêtych kredytów uchwalanych przez Radê
Gminy.
7. Stosownie do art. 66 § 1 pkt 2, § 2, 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z pó.zm., ost.zm. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)
Wójt Gminy podejmuje decyzje o przeniesieniu w³asnoci rzeczy lub praw maj¹tkowych na rzecz gminy w
zamian za zaleg³oci podatkowe z tytu³u podatków stanowi¹cych dochody bud¿etu.
8. W stosunku do czynnoci dotycz¹cych: nabycia, zbycia, oddania w u¿ytkowanie wieczyste, oddania w trwa³y zarz¹d lub u¿ytkowanie, dzier¿awy lub najmu stosuje siê przepisy ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z pó.zm.).
9. W przypadku braku unormowañ w ustawach szczególnych zastosowanie bêd¹ mia³y odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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UCHWA£A Nr III/27/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 191/2L i 191/3L na
terenie wsi Rybaki gmina Kocierzyna (zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Rybaki:
Dzia³ka nr 191/2L o powierzchni 0,04 ha i dzia³ka nr 191/3L,
o powierzchni 4,6988 ha przeznaczone w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod uprawy lene przeznacza siê
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pod eksploatacjê kruszywa naturalnego w granicach z³o¿a Rybaki IV.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
PE  powierzchnia 4,7388 ha tereny eksploatacji powierzchniowej kruszyw naturalnych:
 wokó³ z³o¿a nale¿y zachowaæ filary ochronne od
lasu i dróg o szerokoci min.10,0 m,
 wystêpuj¹ca w nak³adzie gleba winna byæ zwa³owana w ha³dach, w celu póniejszego wykorzystania do rekultywacji terenu,
 nale¿y zachowaæ strefy i filary ochronne zgodnie z
zatwierdzon¹ dokumentacj¹,
 rekultywacja wyrobiska winna byæ prowadzona
równolegle z eksploatacj¹ w uzgodnieniu z organem Nadzoru Górniczego,
 zapewniæ statecznoæ skarp wyrobiska poprzez zachowanie k¹ta naturalnego zsypu 35o
 nie dopuciæ do zanieczyszczenia pod³o¿a i wód
gruntowych.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wyjazd poprzez istniej¹ce drogi lene, do drogi powiatowej relacji Kocierzyna-Wdzydze,
 na drodze powiatowej Nr 10403 Kocierzyna-Wdzydze Kiszewskie mo¿e odbywaæ siê ruch pojazdów
nie przekraczaj¹cych nacisku 80 KN na pojedyncz¹
o.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  nie wystêpuje, zaopatrzenie w wodê do celów socjalnych i gospodarczych
z w³asnego ujêcia,
 odprowadzenie cieków komunalnych  kontenerowy ustêp suchy zagospodarowany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych- odpady zanieczyszczone sk³adnikami ropopochodnymi sk³adowaæ w
szczelnych, oznakowanych pojemnikach, wywo¿one przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej po uzyskaniu warunków technicznych z Zak³adu Energetycznego, dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej w celu zapewnienia ci¹g³ych dostaw energii elektrycznej.
2.0.Ustalenia inne:
 w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych
i eksploatacyjnych na obiekty archeologiczne (jamy,
paleniska, groby, itp.) nale¿y zg³osiæ odkrycie do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku,
 ograniczyæ pracê sprzêtu pod liniami energetycznymi teren zabezpieczyæ przed mo¿liwoci¹ sk³adowania mieci i wylewania nieczystoci,
 piasek jako produkt uboczny w procesie produkcyjnym winien byæ umieszczany na bie¿¹co w wyrobiskach poeksploatacyjnych,
 nak³ad ziemi zdjêty przed podjêciem eksploatacji
winien byæ sk³adowany tymczasowo w bezporednim s¹siedztwie wyrobisk i wykorzystany do jego
rekultywacji,
 tereny wyrobiska po zakoñczeniu rekultywacji technicznej, polegaj¹cej na uformowaniu skarp i wyrównaniu dna kopalni nale¿y zalesiæ,
 pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi znaj-
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duj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zakaz lokalizacji parkingu dla samochodów innego
sprzêtu do transportu na dnie wyrobiska,
 miejsca postojowe wymienionego sprzêtu nale¿y zlokalizowaæ na uprzednio utwardzonych wyznaczonych
miejscach.
 zadbaæ o odpowiednie zabezpieczenie wyrobiska przed
osobami postronnymi,
 podczas rekultywacji nale¿y odtworzyæ (zw³aszcza w
pododdziale 191f) dotychczasowe siedlisko boru wie¿ego, umo¿liwiaj¹c tym samym powrót rolin chronionych-pionierskich gatunków porostów,
 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu dla poszczególnych obiektów zlokalizowanych
na terenie górniczym musz¹ byæ ka¿dorazowo uzgadniane z Okrêgowym Urzêdem Górniczym w Poznaniu.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr
191/2L i 191/3L na terenie wsi Rybaki w skali 1:2000 stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) granice stref i filarów ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego 
30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia
27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu miejscowego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-

go z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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UCHWA£A Nr IV/36/02
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia sta³ego zakazu ich sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. 147,
poz. 1231; zm.: Nr 167, poz. 1372 z 2002 r.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U.
2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
9840) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zezwala siê na sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych w dowolnie usytuowanych miejscach na terenie gminy Ustka z uwzglêdnieniem ograniczeñ, o których mowa poni¿ej.
§2
Zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w obiektach:
1. O zabudowie niesta³ej i charakterze przenonym oraz
przewonym typu: kioski, samodzielnie funkcjonuj¹ce
roll-bary, przemieszczaj¹ce siê przyczepy gastronomiczne.
2. Usytuowanych:
a) na pla¿ach, z wy³¹czeniem zlokalizowanych w pasie
technicznym po³o¿onym pomiêdzy przed³u¿eniem
ulicy Pla¿owej a kana³em portowym w Rowach;
b) na targowiskach;
c) na parkingach;
d) na placach zabaw;
e) w lunaparkach.
3. Zlokalizowanych w Rowach przy ul. Pla¿owej, Nadmorskiej, S³onecznej, Wczasowej po godzinie 2400, z zastrze¿eniem § 4 niniejszej uchwa³y.
§3
Zabrania siê podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w obiektach nie posiadaj¹cych w³asnej toalety, stosownie oznaczonej, udostêpnianej nieodp³atnie
konsumentom z wejciem wewn¹trz punktu. W przypadku awarii toalety, sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych nie mo¿e byæ prowadzona.
§4
1. Zabrania siê spo¿ywania napojów alkoholowych:
a) w obiektach, w których prowadzona jest ich sprzeda¿ detaliczna,
b) na klatkach schodowych,
c) w piwnicach,
d) w pralniach i suszarniach.
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2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotyczy równie¿
posesji, na której zlokalizowany jest punkt sprzeda¿y
jak równie¿ najbli¿szej okolicy w rozumieniu ustawy o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§5
W celu ograniczenia dostêpnoci alkoholu ustala siê
ca³odobowe punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
dla nastêpuj¹cych miejscowoci:
a) Rowów  dwa punkty,
b) Podd¹bia  jeden punkt.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ramach ich kompetencji.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
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UCHWA£A Nr IV/30/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu
Szczegó³owego Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowoci Rowy dla czêci dzia³ki nr 8/22L w miejscowoci Rowy, gmina Ustka.
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 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26,
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zm. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Ustka uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Do Miejscowego Planu Szczegó³owego Zagospodarowania Przestrzennego miejscowoci Rowy zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/27/94 z dnia
4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38,
poz. 211 z dnia 30 listopada 1994 r.) wprowadza siê
zmianê polegaj¹ca na tym, ¿e fragment terenu, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 8/22L, po³o¿ony w miejscowoci Rowy, przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym
planie na funkcjê len¹, przeznacza siê na funkcjê us³ug
turystycznych o charakterze wczasowo  wypoczynkowym.
2. W granicach terenu, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje:
1) ochrona istniej¹cego zadrzewienia,
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2) ochrona istniej¹cego ukszta³towania terenu, z dopuszczalna niwelacj¹ wy³¹cznie w zakresie dopuszczonych planem elementów zagospodarowania,
3) zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej zmianê stosunków wodnych,
4) stosowanie nawierzchni utwardzonych (placów, ci¹gów pieszych) wy³¹cznie przepuszczalnych, wykonanych z materia³ów naturalnych nieprzetworzonych.
3. Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonego na rysunku planu
symbolem UT:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren us³ug turystycznych o charakterze wczasowo  wypoczynkowym,
2) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega dotychczasowa jakoæ rodowiska przyrodniczego,
3) podzia³ terenu: niedopuszczalny,
4) plan zagospodarowania terenu winien obejmowaæ
ca³oæ terenu w liniach ograniczaj¹cych, i uwzglêdniaæ cele ochrony, o których mowa w pkt 2),
5) dopuszcza siê porz¹dkowanie, wzbogacanie i urozmaicanie w¹tku przyrodniczego oraz wyposa¿enie
terenów niezabudowanych w urz¹dzenia zwi¹zane
z wykorzystaniem rekreacyjnym (np. obiektów ma³ej architektury), forma i konstrukcja elementów zagospodarowania nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ
na dotychczasowe przyrodnicze funkcjonowanie
obszaru,
6) w projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem
pozwolenia na budowê, obowi¹zuje wykonanie projektu zieleni w oparciu o inwentaryzacjê zieleni istniej¹cej,
7) minimalny udzia³ terenów biologicznie czynnych w
powierzchni dzia³ki  70%,
8) miejsca parkingowe: wy³¹cznie w granicach w³asnej
dzia³ki, obowi¹zuje ograniczona iloæ miejsc parkingowych o utwardzonej nawierzchni zgodnie z pkt,
7) iloæ miejsc postojowych zabezpieczaj¹cych potrzeby u¿ytkowe (w tym miejsca postojowe sezonowe)
nale¿y zapewniæ z zastosowaniem rozwi¹zañ technicznych umo¿liwiaj¹cych postój samochodu na
powierzchni biologicznie czynnej,
9) w granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych i urz¹dzeñ zgodnych z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 1) wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ na nastêpuj¹cych warunkach:
 forma i konstrukcja obiektów nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na jakoæ rodowiska przyrodniczego,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni terenu: 20%,
 w granicach terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym
charakterze,
 architektura: zabudowa o wysokim standardzie
architektonicznym, pozbawiona elementów dysharmonijnych w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu
architektonicznego, w stosunku do lokalnych tradycji budowlanych i charakteru miejscowego
krajobrazu kulturowego,
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
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 maksymalna iloæ kondygnacji: 1,
 maksymalna wysokoæ zabudowy: 10,0 m,
 podpiwniczenie: niedopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych o k¹cie pochylenia dachu od 15-50
stopni,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu zalecany: dachówka lub inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 materia³ i kolor wykoñczenia elewacji zewnêtrznej: naturalne materia³y budowlane  ceg³a,
drewno, tynk, kamieñ,
 detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do lokalnych
tradycji budowlanych,
10) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy po obrysie istniej¹cych i oznaczonych na rysunku planu
budynków z dopuszczeniem czêciowego (nie wiêcej ni¿ 50% d³ugoci obrysu budynku) wysuniêcia
poza tê liniê do 150 cm, pod warunkiem zachowania pozosta³ych ustaleñ planu.
4. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
1) obs³uga komunikacyjna projektowanego terenu w
oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) dojazd i dojcie do terenu od istniej¹cej drogi gminnej 08KL i ci¹gu pieszego KX2,
3) ustalenia szczegó³owego dla drogi 08KL:
 istniej¹ca droga gminna, droga lokalna klasy L1/2,
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 15,0 m,
 dopuszczalne lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej,
 dopuszczalne zjazdy,
 jednostronna cie¿ka rowerowa,
 odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej 6 m,
4) ustalenia szczegó³owe dla ci¹gu pieszego KX2:
 projektowany ci¹g pieszy,
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 10,0
 14,0 m,
 cie¿ka rowerowa.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) odprowadzenie cieków  do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
3) odprowadzenie wód opadowych:
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do gruntu,
 wody opadowe odprowadzane w sposób zorganizowany winny byæ odprowadzane o publicznego systemu kanalizacji deszczowej,
 dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych z dróg i placów o przepuszczalnej nawierzchni,
 dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z
po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki,

4) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne w
oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne,
5) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie
indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
7) zaopatrzenie w gaz:
 z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 do czasu wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych,
8) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
9) ewentualne kolizje z istniej¹cymi sieciami infrastruktury  uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z jej gestorami.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub zagospodarowania.
§3
Przeznacza siê w planie na cele nielene grunty lene
o powierzchni 0,6354 ha.
§4
Ilekroæ w ustaleniach planu jest mowa o:
1) przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to rozmieæ funkcjê
ustalon¹ w planie dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi; przeznaczenie jest zamiennie okrelone jako u¿ytkowanie lub wykorzystanie terenu; tereny
mog¹ byæ w ca³oci wykorzystane na cele zgodne z
ich przeznaczeniem podstawowym lub czêciowo na
cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego,
2) zabudowie  nale¿y przez to rozumieæ obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na budowê,
3) zespole zabudowy o jednolitym charakterze  nale¿y
prze to rozumieæ zespó³ budynków, dla którego obwi¹zuj¹ jednolite zasady kszta³towania zabudowy, a w
szczególnoci:
 jednorodny sposób kszta³towania bry³ budynków
pod wzglêdem skali i proporcji wzajemnych poszczególnych elementów budowlanych (coko³u, fasady,
dachu),
 jednakowy materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej (coko³ów, cian, stolarki zewnêtrznej),
 jednorodny charakter stosowanego detalu architektonicznego (np. zadaszeñ, okapów, s³upów, zastrza³ów, rur spustowych, kominów itp.),
4) powierzchni zabudowanej  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹ jako
suma powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów
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budowlanych sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego
terenu,
5) terenach biologicznie czynnych  nale¿y przez to rozumieæ tereny niezabudowane, z przewag¹ ró¿nych form
zieleni, rozwijaj¹cej siê samorzutnie lub celowo kszta³towanej, reprezentuj¹cej ró¿ne sposoby u¿ytkowania
gruntów, stopnie naturalnoci i warunki siedliskowe.
§5
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w
momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2. wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
planu traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego miejscowoci Rowy zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/27/1994 z dnia
4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38,
poz. 211 z dnia 30 listopada 1994 r.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

394
UCHWA£A Nr III/21/2003
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leny i od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.),
art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o
podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy
Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór formularza deklaracji podatkowej dla
osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym
spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, jedno-
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stek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz dla osób fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami lub wspó³posiadaczami z osobami prawnymi,
jednostkami organizacyjnymi lub spó³kami nieposiadaj¹cymi osobowoci prawnej obowi¹zuj¹cy w zakresie podatku rolnego, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór formularza informacji o gruntach dla
osób fizycznych obowi¹zuj¹cy w zakresie podatku rolnego, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
1. Ustala siê wzór deklaracji podatkowej dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz
dla osób fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami lub
wspó³posiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub spó³kami nieposiadaj¹cymi
osobowoci prawnej obowi¹zuj¹cy w zakresie podatku lenego, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór formularza informacji o lasach dla osób
fizycznych obowi¹zuj¹cy w zakresie podatku lenego,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
§3
1. Ustala siê wzór deklaracji podatkowej dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek niemaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, jednostek
organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe oraz dla osób fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami lub wspó³posiadaczami z
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub
spó³kami nieposiadaj¹cymi osobowoci prawnej obowi¹zuj¹cy w zakresie podatku od nieruchomoci, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
obowi¹zuj¹cy w zakresie podatku od nieruchomoci,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kolbudy Górne Nr
XXXIV/223/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leny i od
nieruchomoci.
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kolbudy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2003 r. po
uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Grochocki
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
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Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy Kolbudy Górne nr XIV/
88/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okrelenia zasad poboru i terminów p³atnoci podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych.

1) w § 1 uchwa³y dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako
ust. 1,
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g po s³owach osób fizycznych
stawia siê przecinek i dodaje s³owa: innych ni¿ okrelone pod liter¹ i,
3) w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje siê lit. i o treci: budynki gospodarcze nieu¿ytkowane po by³ych indywidualnych
gospodarstwach rolnych bêd¹ce w³asnoci¹ emerytów i rencistów w wieku powy¿ej 60 lat, zamieszkuj¹cych samodzielnie  stawka nie dotyczy budynków wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
dzia³alnoæ rolnicza lub lena. Wskazany wiek dotyczy
obojga ma³¿onków  0,10 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
4) w § 1 dodaje siê ust. 2 o brzmieniu:
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
i budynki przeznaczone na wietlice wiejskie, sportu, kultury i rekreacji, przeznaczone na cele ochrony
przeciwpo¿arowej  z wyj¹tkiem czêci wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.

§2

§2

UCHWA£A Nr III/22/2003
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okrelenia zasad
poboru i terminów p³atnoci podatku od posiadania
psów oraz op³at lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 14 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
Rada Gminy Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1

W uchwale Nr XXXIII/240/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w
sprawie okrelenia zasad poboru i terminów p³atnoci
podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê § 1,
2) w § 4 po s³owie w wysokoci wartoæ 7% zastêpuje siê wartoci¹ 30%,
3) w § 6 ust. 2 po s³owie w wysokoci wartoæ 7%
zastêpuje siê wartoci¹ 20%.
§3
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kolbudy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2003 r. po
uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Grochocki

396
UCHWA£A Nr V/12/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.), Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr III/11/2002 Rady Gminy Wicko z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci na 2003 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

397
UCHWA£A Nr V/13/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pón. zm.)
art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón.
zm.) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatnikami podatku od posiadania psów s¹ osoby
fizyczne posiadaj¹ce psy na terenie Gminy Wicko.
§2
Ustala siê stawkê podatku od jednego psa w wysokoci 25,00 z³.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów jednego psa
w ka¿dym gospodarstwie domowym.
§4
1. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do dnia
30 czerwca danego roku lub w ci¹gu dwóch tygodni
od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okre-
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lonej w § 2, je¿eli osoba wes z³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
3. Do poboru podatku zobowi¹zuje siê so³tysów.
4. Za pobór podatku od psów przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanego podatku.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Zmienia siê uchwa³ê Nr 10/II/2002 Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
w ten sposób, ¿e za³¹czniki Nr 1, 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie, jak w za³¹cznikach do niniejszej uchwa³y.
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3

398
UCHWA£A Nr 4/I/2003
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 14 lutego 2003 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 4/I/2003
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 14 lutego 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
900
1000
1100
1200
Trzy osie
1200
1250
1300
1350
1400
1450
Cztery osie i wiêcej
1400
1450
1500
1550
1600

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
950
1050
1150
1250
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1450
1500
1550
2124
2124
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 4/I/2003
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 14 lutego 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA
£¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW
RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy +
naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1600
1650
1700
1750
Trzy osie
1750
1800

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1650
1700
1750
1800
1800
2207

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 4/I/2003
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 14 lutego 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12

38

38

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
Jedna o
200
250
300
Dwie osie
250
531
736
995
Trzy osie
586
816

399
UCHWA£A Nr 5/I/2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806 w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
250
300
486
300
736
1118
1472
816
1109

1) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13 poz. 123, z pón. zm.) z wyj¹tkiem zajêtych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹,
2) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
prowadzon¹ dzia³alnoæ w zakresie kultury fizycznej w
rozumieniu ustawy z dnia 19 stycznia 1996 r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z pón.
zm.) z wyj¹tkiem zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
3) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
prowadzenie dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. i o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229) z wyj¹tkiem zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
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Poz. 399, 400, 401, 402
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§ 2

401

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

UCHWA£A Nr V/72/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 lutego 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

400
UCHWA£A Nr V/47/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 12 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214,
poz. 1806), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1
W uchwale Nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu
Gdañskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) w § 4 pkt 1 p.pkt 1 kwotê 13 z³ zastêpuje siê kwot¹
7 z³,
2) w § 4 pkt 1 p.pkt 3 kwotê 15 z³ zastêpuje siê kwot¹
8 z³,
3) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne w wysokoci 40%
zainkasowanej kwoty, jednak nie mniej ni¿ 90% minimalnego wynagrodzenia.
§ 2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gd.
§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z zastrze¿eniem, ¿e § 4 pkt 4 dotycz¹cy wynagrodzenia wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie
skarbowej oraz zasad poboru i terminu jej p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w
zwi¹zku z art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§ 1
W § 1 pkt 2 Uchwa³y Nr II/16/2002 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia
i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminu jej p³atnoci otrzymuje brzmienie:
2) Sporz¹dzenie testamentu przez Wójta lub Sekretarza Gminy:
a) w siedzibie Urzêdu Gminy  w wysokoci  75 z³.
b) poza siedzib¹ Urzêdu Gminy  w wysokoci 
95 z³.
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

402
UCHWA£A Nr V/73/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od posiadania psów w Gminie Stê¿yca
i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1686)
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§ 1
W uchwale Nr II/8/2002 Rady Gminy Stê¿yca z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci sta-
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wek podatku od posiadania psów w Gminie Stê¿yca i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych tego podatku
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Zwalnia siê z podatku wszystkie psy bêd¹ce w³asnoci¹ mieszkañców posiadaj¹cych sta³e zameldowanie w
Gminie Stê¿yca.
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

Poz. 402, 403

403
UCHWA£A Nr IV/49/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/17/2002 Rady Gminy
w Karsinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w 2003 r.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683),
Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
W § 1 pkt 6 Uchwa³y Rady Gminy Nr II/17/2002 z dnia
12 grudnia 2002 r. zmienia siê treæ zapisu za³¹cznika nr 6
tej¿e uchwa³y, który przyjmuje brzmienie:

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Jedna o
350
350
400

400
400
486

400
550
750
995

420
750
1118
1472

700
820

816
1109

Dwie osie

Trzy osie

§ 2

404

Anuluje siê treæ § 2 uchwa³y który przyjmuje brzmienie:
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych autobusy szkolne s³u¿¹ce do przewozu dzieci i m³odzie¿y
szkolnej.

UCHWA£A Nr IV/50/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 13 lutego 2003 r.

§ 3
Pozosta³¹ czêæ uchwa³y pozostawia siê bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§ 5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/19/2002 Rady Gminy
w Karsinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku
od nieruchomoci.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683),
Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
§ 2 pkt 1 Uchwa³y Nr II/19/2002 Rady Gminy Karsin z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci otrzymuje brzmienie:
a) budynki, budowle i zajête pod nie grunty na obszarze wysypiska dopuszczonego do u¿ytku publicznego,
b) budynki, budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce zbiorowemu
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Poz. 404, 405, 406

zaopatrzeniu mieszkañców w wodê oraz zajête pod nie
grunty,
c) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,
d) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia statutowej dzia³alnoci upowszechniania
kultury,
e) budynki i grunty zajête na potrzeby kultury fizycznej
i sportu do u¿ytku publicznego  ogólnodostêpne,
f) grunty zajête pod obiekty kultu religijnego usytuowane przy drogach publicznych,
g) budynki mieszkalne bêd¹ce w³asnoci¹ podmiotu nie
prowadz¹cego dzia³alnoci gospodarczej przeznaczone w ca³oci pod wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkalnych najemców oraz zajête pod nie grunty,
h) grunty pod urz¹dzonymi placami zabaw do publicznego u¿ytku  ogólnodostêpne.
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

405
UCHWA£A Nr IV/51/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/11/2002 Rady Gminy
w Karsinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania psów oraz okrelenia
zasad ustalania i poboru tej op³aty.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683)
Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
W uchwale w sprawie wysokoci stawek podatku od
posiadania psów oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty § 8 otrzymuje brzmienie:
Zwalnia siê od podatku wszystkie psy, z wyj¹tkiem w
stosunku do których jest wymagane zezwolenie, na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹.
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
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twa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

406
UCHWA£A Nr IV/55/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek za sk³adowanie odpadów
komunalnych na wysypisku gminnym w Osowie.
Na podstawie: art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (teks jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.)
Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Jedynym czynnym wysypiskiem pozostaje gminne
sk³adowisko odpadów komunalnych w miejscowoci
Osowo.
§ 2
Ustala siê nastêpuj¹ce stawkê op³at za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku. w wysokoci:
1. Odpady grupy 02 tj: odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,rybo³ówstwa, lenictwa,
³owiectwa oraz przetwórstwa ¿ywnoci
a) od osób fizycznych  6,00 z³/m3 + VAT.
b) od podmiotów gospodarczych  12,00 z³/m3 + VAT.
2. Odpady grypy 03 tj: odpady z przetwórstwa drewna
oraz z produkcji p³yt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury:  12,00 z³/m3 + VAT
3. Odpady grupy 10 tj: opady z procesów termicznych:
10,00 z³/m3 + VAT
4. Odpady grupy 17 tj: odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej 30,00 z³/m3 + VAT
5. Odpady grupy 20 tj: odpady komunalne
 Podgrupa 20 01: segregowane odpady komunalne
a) od osób fizycznych  4,00 z³/m3 + VAT.
b) od podmiotów gospodarczych  8,00 z³/m3 + VAT.
 Podgrupy 20 02 i 20 03 tj; odpady z ogrodów i parków oraz inne odpady komunalne
a) od osób fizycznych  7,00 z³/m3 + VAT.
b) od podmiotów gospodarczych  11,00 z³/m3 + VAT.
6. Inne nie wymienione wy¿ej odpady: 20,00 z³/m.3 + VAT.
§3
Do op³at zawartych w § 2 doliczane bêd¹ op³aty za korzystanie ze rodowiska w wysokociach przewidzianych
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 padziernika
2001 r.(Dz. U. Nr 130 poz. 1453) w sprawie op³at za korzystanie ze rodowiska.
§4
Z wysypiska mog¹ korzystaæ wy³¹cznie mieszkañcy
gminy Karsin.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/269/2002 Rady Gminy
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w Karsinie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie ustalenia
stawek za sk³adowanie odpadów komunalnych na wysypisku gminnym w Osowie.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§6

§ 1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 marca 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

407
UCHWA£A Nr V/33/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 14 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XII/84/95 z dnia 25 maja 1995 r.
w sprawie pobierania op³aty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984), art. 18 i 19 pkt 1d ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683)
oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miasta i Gminy
w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 Uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie Nr XII/84/95
z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie pobierania op³aty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego wyrazy 10z³ zastêpuje siê
wyrazami: 30 z³ (s³ownie: trzydzieci z³otych).
Pozosta³e ustalenia pozostaj¹ bez zmian.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
F. Sumis³awski

408
UCHWA£A Nr V/36/2003
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 17 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na rok
2003.

W uchwale Nr III/21/02 Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
rok 2003 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d kwotê: 2.000,00 z³ zastêpuje
siê kwot¹: 2.124,00 z³,
2) w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a kwotê: 300,00 z³ zastêpuje
siê kwot¹: 816,00 z³,
3) w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. b kwotê: 350,00 z³ zastêpuje
siê kwot¹: 816,00 z³.
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

409
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 17 lutego 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 uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Smo³dzino w okrêgach wyborczych nr 1 i nr 3 przeprowadzonych w dniu 16 lutego
2003 r.
Dane ogólne dotycz¹ce wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Smo³dzino
1. Wybory ponowne do Rady Gminy Smo³dzino przeprowadzono w okrêgach wyborczych nr 1 i nr 3.
2. Wybierano 2 radnych sporód 4 kandydatów zg³oszonych na 4 listach kandydatów.
3. Wybrano 2 radnych.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 996 osób.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty do g³osowania) 352 osoby, to jest 35,34% uprawnionych.
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 352.
7. G³osów wa¿nych oddano 347, to jest 98,58% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 5, to jest 1,42% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
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Poz. 409, 410
Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Smo³dzino

410

I. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Smo³dzino przeprowadzono w okrêgach wyborczych nr 1 i nr 3, w którym wybierano ³¹cznie 2 radnych.
Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 996.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 352 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 35,34% uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w poszczególnych okrêgach wyborczych s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych
233
D. G³osów wa¿nych oddano
229
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców S³u¿yæ Gminie
1) RÓ¯ALSKI DANIEL
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Okrêg wyborczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych
119
D. G³osów wa¿nych oddano
118
E. Radn¹ zosta³a wybrana:
z listy nr 2 Wspólne Dobro
1) JASIÑSKA WIES£AWA
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

ROZPORZ¥DZENIE Nr 4/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 lutego 2003 r.
uchylaj¹ce orzeczenia i zmieniaj¹ce za³¹czniki zarz¹dzeñ
i rozporz¹dzeñ w sprawie uznania za pomniki przyrody
niektórych drzew i g³azów w województwie pomorskim.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804
i Nr 200, poz. 1688) oraz na podstawie art. 32 ustawy
z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r.
Nr 130, poz. 1112) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1
1. Uchyla siê orzeczenia, którymi uznano twory przyrody
za pomniki przyrody, wymienione w za³¹czniku nr 1 do
rozporz¹dzenia.
2. W za³¹cznikach do zarz¹dzeñ i rozporz¹dzeñ w sprawie uznania za pomniki przyrody wykrela siê pozycje
wymienione w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia.
§ 2
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
Za³¹cznik Nr 1
do rozporz¹dzenia 4/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 lutego 2003 r.

Komisarz Wyborczy
w S³upsku
A. Jastrzêbski
Uchyla siê orzeczenia, którymi uznano twory przyrody
za pomniki przyrody wyszczególnione w poni¿szej tabeli

Pozycja
w rejestrze
pomników
przyrody

Nr
orzeczenia
z dnia
…….

Rodzaj
pomnika przyrody

Po³o¿enie
pomnika przyrody

1.

4

Nr 4 z dn.
17.08.54 r.

drzewo – buk pospolity
„Bliniêta

Nadlenictwo Gdañsk,
Lenictwo Witamino,
oddz. 223 m, miasto
Gdynia

2.

19

Nr 19 z dn.
17.08.54 r.

g³az narzutowy

nad jeziorem Wêgorzyno,
gmina Sulêczyno

3.

130

Nr 130
z dn.
29.11.63 r.

g³az narzutowy

Lenictwo Polanka,
miejscowoæ Wielbark,
gmina Malbork

4.

145

Nr 145
z dn.
28.06.66 r.

drzewo – buk zroniêty z
dêbem

Nadlenictwo Gdañsk,
Lenictwo Go³êbiewo,
oddz. 34, miasto Gdañsk

157

Nr 157
z dn.
21.10.66

grupa drzew – dwa
zroniête dêby

posesja Pana Wojciecha
Piwnickiego,
miejscowoæ Jazowa 24,
gmina Nowy Dwór
Gdañski

Lp.

5.

Akt prawny
Og³oszenie Prezydium WRN w Gdañsku
z dn. 24.01.1955 r. (Dz.Urz.WRN z 55 r.,
Nr 1, poz. 4)
Og³oszenie Prezydium WRN w Gdañsku
z dn. 24.01.1955 r.
(Dz.Urz.WRN z 55 r., Nr 1, poz. 4)
Obwieszczenie Wydzia³u Rolnictwa
i Lenictwa Prezydium WRN w Gdañsku
z dn.27.12.63 r. (Dz.Urz.WRN
w Gdañsku z 63 r., Nr 17, poz. 144)
Obwieszczenie Wydzia³u Rolnictwa
i Lenictwa Prezydium WRN w Gdañsku
z dn.21.10.66 r. (Dz.Urz.WRN
w Gdañsku z 66 r., Nr 21, poz. 136)
Obwieszczenie Wydzia³u Rolnictwa
i Lenictwa Prezydium WRN w Gdañsku
z dn.21.10.66 r. (Dz.Urz.WRN
w Gdañsku z 66 r., Nr 21, poz. 136)
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6.

199

Nr 199
z dn.
13.01.68 r.

drzewo – d¹b szypu³kowy

7.

314

Nr 314
z dn.
16.10.73 r.

grupa drzew – sosna i buk

8.

361

Nr 361
z dn.
31.05.77 r.

drzewo - d¹b

9.

372

Nr 372
z dn.
31.10.78 r.

grupa drzew – dwa buki

10.

378

Nr 378
z dn.
1.12.78 r.

drzewo - lipa

11.

406

Nr 406
z dn.
10.07.80 r.

Drzewo – d¹b

12.

411

Nr 411
z dn.
10.07.80 r.

drzewo - lipa

13.

412

Nr 412
z dn.
10.07.80 r.

drzewo – topola bia³a

14.

485

Nr 485
z dn.
15.06.83 r.

drzewo - wierzba

15.

34

Nr 34

16.

65

Nr 65

17.

73

Nr 73

drzewo – d¹b szypu³kowy

18.

85

Nr 85

drzewo - d¹b

19.

176

Nr 176

drzewo – lipa
drobnolistna

20.

185

Nr 185

drzewo – d¹b szypu³kowy

21.

220

Nr 220

drzewo – jarz¹b pospolity

22.

222

Nr 222

drzewo – sosna pospolita

23.

298

Nr 298

drzewo – d¹b szypu³kowy

Nadlenictwo Gdañsk,
Lenictwo Matemblewo,
oddz. 129 a, miasto
Gdañsk

Obwieszczenie Wydzia³u Rolnictwa
i Lenictwa Prezydium WRN w Gdañsku
z dn.1.07.68 r. (Dz.Urz.WRN w Gdañsku
z 68 r., Nr 12, poz. 61)
Obwieszczenie Dyrektora Wydzia³u
Nadlenictwo
Rolnictwa, Lenictwa i Skupu Urzêdu
Kocierzyna, Lenictwo
Wojewódzkiego w Gdañsku
Strzelnica, oddzia³ 151 d,
z dn.17.04.74 r. (Dz.Urz.WRN
gmina Kocierzyna
w Gdañsku z 74 r., Nr 7, poz. 49)
Obwieszczenie Wojewódzkiego
park obok szko³y
Konserwatora Przyrody z dn.22.08.78 r.
podstawowej w
miejscowoci Sumin,
(Dz.Urz.WRN w Gdañsku z 78 r., Nr 13,
gmina Stargard Gdañski
poz. 76)
Obwieszczenie Wojewódzkiego
lasy komunalne, przy
Konserwatora Przyrody Urzêdu
skarju lasu przy ul.
Czerwionki, na wysokoci Wojewódzkiego w Gdañsku z
dn.19.02.79 r. (Dz.Urz.WRN w Gdañsku z
kot³owni, miasto
79 r., Nr 4, poz. 17)
Wejherowo
Obwieszczenie Wojewódzkiego
zabudowania Pana B.
Konserwatora Przyrody Urzêdu
Jereczka, miejscowoæ
Wojewódzkiego w Gdañsku z
Karwusin, gmina
dn.19.02.79 r. (Dz.Urz.WRN w Gdañsku z
Skarszewy
79 r., Nr 4, poz. 17)
ul. Matki Polki w
Obwieszczenie Wojewódzkiego
Gdañsku, skraj lasu
Konserwatora Przyrody Urzêdu
komunalnego,
Wojewódzkiego w Gdañsku
z dn.12.09. 80 r. (Dz.Urz.WRN w Gdañsku
oddzia³ 40 a,
z 80 r., Nr 13, poz. 48)
miasto Gdañsk
Obwieszczenie Wojewódzkiego
skrzy¿owanie ulic
Konserwatora Przyrody Urzêdu
Stoczniowców
Wojewódzkiego w Gdañsku
i Lubuskiej w Gdañsku,
z dn.12.09. 80 r. (Dz.Urz.WRN w Gdañsku
miasto Gdañsk
z 80 r., Nr 13, poz. 48)
Obwieszczenie Wojewódzkiego
skwer pomiêdzy ulicami
Wa³y Jagielloñskie,
Konserwatora Przyrody Urzêdu
Hucisko i Kalinowskiego Wojewódzkiego w Gdañsku
w Gdañsku, miasto
z dn.12.09. 80 r. (Dz.Urz.WRN w Gdañsku
Gdañsk
z 80 r., Nr 13, poz. 48)
miejscowoæ Os³onino,
gmina Puck

Dz.Urz. Woj. Gd. Z 84 r., Nr 11, poz. 90

Og³oszenie Wojewody S³upskiego
z dn. 4.12.1978 r. (Dz.Urz.WRN
w S³upsku z 78 r., Nr 8, poz. 14)
Og³oszenie Wojewody S³upskiego
z dn. 4.12.1978 r. (Dz.Urz.WRN
w S³upsku z 78 r., Nr 8, poz. 14)
Og³oszenie Wojewody S³upskiego
ul. Kiliñskiego 38, miasto
z dn. 4.12.1978 r. (Dz.Urz.WRN
S³upsk
w S³upsku z 78 r., Nr 8, poz. 14)
na terenie parafii rzymsko Og³oszenie Wojewody S³upskiego
z dn. 4.12.1978 r. (Dz.Urz.WRN
– katolickiej w
Charbrowie, gmina Wicko w S³upsku z 78 r., Nr 8, poz. 14)
Nadlenictwo Dymnica,
Og³oszenie Wojewody S³upskiego
oddzia³ 3 i, gmina
z dn. 4.12.1978 r. (Dz.Urz.WRN
G³ówczyce
w S³upsku z 78 r., Nr 8, poz. 14)
Og³oszenie Wojewody S³upskiego
ul. Kaszubska, miasto
z dn. 4.12.1978 r. (Dz.Urz.WRN
S³upsk
w S³upsku z 78 r., Nr 8, poz. 14)
Nadlenictwo Dretyñ,
Og³oszenie Wojewody S³upskiego
oddzia³ 378, gmina
z dn. 15.12.1980 r. (Dz.Urz.WRN
Miastko
w S³upsku z 81 r., Nr 1, poz. 2)
Nadlenictwo Bytów,
Og³oszenie Wojewody S³upskiego
Lenictwo Zielony Dwór,
z dn. 15.12.1980 r. (Dz.Urz.WRN
oddzia³ 123 b, gmina
w S³upsku z 81 r., Nr 1, poz. 2)
Studzienice
ul. Powstañców
Og³oszenie Wojewody S³upskiego
Warszawskich, plac
z dn. 31.05.1984 r. (Dz.Urz.WRN
przykocielny, miasto
w S³upsku z 84 r., Nr 8, poz. 23)

park przy Technikum
drzewo – wierk pospolity Lenym w Warcinie,
gmina Kêpice
przy ul. Wandy w
drzewo - topola
miejscowoci S³upsk,
miasto S³upsk
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Za³¹cznik Nr 2
do rozporz¹dzenia Nr 4/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 lutego 2003 r.

Z za³¹czników do zarz¹dzeñ i rozporz¹dzeñ wykrela siê
pozycje pomników przyrody wyszczególnione w poni¿szej tabeli

Lp.

Pozycja
w
wojewódzkim
rejestrze
pomników
przyrody

1.

506

drzewo – daglezja
zielona

Nadlenictwo Gdañsk, Lenictwo
Renuszewo, oddzia³ 111 i, miasto
Gdañsk

2.

530

grupa drzew – wi¹z
szypu³kowy i klon
czerwony

naprzeciw dworca PKP, miasto
Kartuzy

3.

549

drzewo – topola bia³a

ul. Wielkopolska, miasto Gdañsk

4.

556

drzewo – buk
pospolity odm.
czerwonolistnej

park podworski w miejscowoci
Leno, gmina ¯ukowo

5.

567

grupa drzew – trzy
wi¹zy szypu³kowe

6.

615

grupa drzew – dwa
¿ywotniki zachodnie

7.

653

drzewo – brzoza
brodawkowata

8.

655

drzewo – lipa
drobnolistna

9.

720

drzewo – wi¹z górski

10.

760

drzewo – wierk
zwyczajny

cmentarz przy ul. 1-go Maja w
Wejherowie, miasto Wejherowo

11.

828

drzewo – buk
pospolity

ul. 3 Maja w Gdañsku, miasto
Gdañsk

12.

861

Drzewo – klon
pospolity

13.

942

drzewo – jarz¹b
pospolity

14.

987

krzew – bez czarny

15.

1012

pn¹cze  bluszcz
pospolity

16.

1021

drzewo – modrzew
europejski

17.

22/88

drzewo – jesion
wynios³y

18.

23/88

drzewo – wi¹z

19.

74/88

aleja topolowa

20.

241/96

drzewo – lipa
drobnolistna

Rodzaj pomnika
przyrody

Po³o¿enie
pomnika przyrody

naprzeciw dworca PKP w
miejscowoci Bo¿epole Wielkie,
gmina £êczyce
cmentarz katolicki przy ul. 1-go
Maja w Wejherowie, miasto
Wejherowo
teren parku w miejscowoci
£apino Dolne, gmina Kolbudy
Górne
przy bramie osiedla
mieszkaniowego w miejscowoci
Bielkowo, gmina Kolbudy Górne
teren dawnego cmentarza
ewangelickiego, na pn. – wsch. od
wsi R¹ty, gmina Somonino

Przy drodze Niedomowo –
Barkoczyn obok zabudowañ
Dariusza Stark
Nadlenictwo Kartuzy, Lenictwo
B¹cka Huta, oddzia³ 136 a, gmina
Kartuzy
zabudowania Pana Szweda w
miejscowoci Mirachowo, gmina
Kartuzy
Nadlenictwo Wejherowo,
Lenictwo Leniewo, oddzia³ 142
a, gmina Puck
Nadlenictwo Wejherowo,
Lenictwo Nanice, oddzia³ 163 f,
miasto Reda
na terenie posesji Pana K.
Maciejewskiego, w miejscowoci
Dworkowo, gmina Stegna
na terenie posesji Pana K.
Maciejewskiego, w miejscowoci
Dworkowo, gmina Stegna
przy drodze prowadz¹cej do
Gospodarstwa Szkolnego
Trepnowy, gmina Nowy Staw
przy drodze polnej dochodz¹cej do
ul. Micha³owskiego 19, w
miejscowoci Malbork, miasto
Malbork

Akt prawny

Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
42/86 z dn. 25.11.86 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 86 r., Nr 16, poz. 149)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
42/86 z dn. 25.11.86 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 86 r., Nr 16, poz. 149)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
42/86 z dn. 25.11.86 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 86 r., Nr 16, poz. 149)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
23/87 z dn. 6.10.87 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 87 r., Nr 20, poz. 123)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
23/87 z dn. 6.10.87 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 87 r., Nr 20, poz. 123)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
11/89 z dn. 29.03.89 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 89 r., Nr 13, poz. 97)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
11/89 z dn. 29.03.89 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 89 r., Nr 13, poz. 97)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/89 z dn. 29.03.89 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 89 r., Nr 13, poz. 97)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
11/89 z dn. 29.03.89 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 89 r., Nr 13, poz. 97)
Zarz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr
25/90 z dn. 2.04.90 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 90 r., Nr 10, poz. 59)
Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 1/92 z dn. 17.02.92 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 92 r., Nr 5, poz. 23)
Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 1/92 z dn. 17.02.92 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 92 r., Nr 5, poz. 23)
Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 5/95 z dn. 15.12.95 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 95 r., Nr 33, poz. 144)
Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 6/96 z dn. 6.12.96 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 96 r., Nr 50, poz. 134)
Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 6/96 z dn. 6.12.96 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 96 r., Nr 50, poz. 134)
Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 6/96 z dn. 6.12.96 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 96 r., Nr 50, poz. 134)
Zarz¹dzenie Wojewody Elbl¹skiego
nr 21/88 z dn. 2.09.88 r. (Dz. Urz. Woj.
Elbl. z 1988 r., Nr 24, poz. 711)
Zarz¹dzenie Wojewody Elbl¹skiego
nr 21/88 z dn. 2.09.88 r. (Dz. Urz. Woj.
Elbl. z 1988 r., Nr 24, poz. 711)
Zarz¹dzenie Wojewody Elbl¹skiego
nr 21/88 z dn. 2.09.88 r. (Dz. Urz. Woj.
Elbl. z 1988 r., Nr 24, poz. 711)
Rozporz¹dzenie Wojewody Elbl¹skiego
nr 8/96 z dn. 31.12.96 r. (Dz. Urz. Woj.
Elbl. z 97 r., Nr 1, poz. 1)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 410, 411

 1336 

21.

418

drzewo – wi¹z górski

22.

200

drzewo – d¹b
szypu³kowy

23.

786

drzewo – wierk
pospolity

centrum wsi Wierszyno, gmina
Ko³czyglowy
Nadlenictwo Woziwoda,
Lenictwo Ustronie, oddzia³ 46 c,
gmina Czersk
Nadlenictwo Przymuszewo,
Lenictwo Zbrzyca, oddzia³ 51 p,
gmina Brusy

411
ROZPORZ¥DZENIE Nr 5/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie wyznaczenia granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierz¹t gatunków chronionych.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804
i Nr 200, poz. 1688) oraz na podstawie art. 27 c ust. 3
w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) i § 6 rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie
okrelenia listy gatunków zwierz¹t rodzimych dziko wystêpuj¹cych objêtych ochron¹ gatunkow¹ cis³¹ i czêciow¹ oraz zakazów dla danych gatunków i odstêpstw od
tych zakazów (Dz. U. Nr 130, poz. 1456) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§ 1
1. Wyznacza siê granice stref ochrony cis³ej i stref ochrony czêciowej wokó³ miejsc rozrodu i regularnego przebywania:
1) bociana czarnego  CN,
2) kani czarnej  MMg,
3) kani rudejMM,
4) orlika krzykliwego  AP,
5) or³a bielika  HA,
6) puchacza  BB,
7) rybo³owa  PH,
8) ¿ó³wia b³otnego  EO,
wymienionych w za³¹czniku Nr 1do rozporz¹dzenia.
2. Po³o¿enie gniazda okrelone jest w za³¹czniku nr 2 do
rozporz¹dzenia*.
3. Granice przebiegu stref ochrony cis³ej i czêciowej
wraz z po³o¿eniem gniazda okrelone s¹ na mapach
przegl¹dowych w³aciwych nadlenictw i stanowi¹
za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia*.
§ 2
Trac¹ moc wydane akty prawne dotycz¹ce wyznaczania
granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierz¹t gatunków chronionych dotychczas obowi¹zuj¹ce na
terenie województwa pomorskiego, wydane przed dniem
wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, a w szczególnoci:
1. Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego Nr 10 z dnia
1 wrzenia 1998 r. w sprawie wyznaczenia granic miejsc
rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronio*) Za³¹czniki Nr 2 i 3 wy³¹cznie do celów s³u¿bowych, nie
publikowane.

Rozporz¹dzenie Wojewody S³upskiego
nr 51/95 z dn. 28.08.95 r. (Dz.Urz. Woj.
S³up. z 95 r., Nr 27, poz. 121)
Rozporz¹dzenie Wojewody Bydgoskiego
nr 11/91 z dn. 1.07.91 r. (Dz.Urz. Woj.
Byd. z 91 r., Nr 15, poz. 120)
Rozporz¹dzenie Wojewody Bydgoskiego
nr 18/92 z dn. 8.06.92 r. (Dz.Urz. Woj.
Byd. z 92 r., Nr 18, poz. 124)

nych (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 57 z dnia 4 wrzenia 1998 r.,
poz. 272).
2. Zarz¹dzenie Wojewody Pomorskiego Nr 161/99 z dnia
16 listopada 1999 r. w sprawie wyznaczenia granic
miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków
chronionych (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 121 z dnia 17 listopada 1999 r., poz. 1071).
3. Rozporz¹dzenie Wojewody Bydgoskiego Nr 306/93
z dnia 6 padziernika 1993 r. w sprawie wprowadzenia
Ochrony stanowisk kani rdzawej i kani czarnej oraz stref
ochronnych wokó³ gniazd ptaków objêtych ochrona
stanowisk.
4. Rozporz¹dzenie Wojewody S³upskiego Nr 1/90 z dnia
13 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia Ochrony stanowisk ptaków chronionych (Dz. Urz. Woj. S³up. Nr 9
z dnia 23 sierpnia 1990 r., poz. 128).
§ 3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
Za³¹cznik Nr 1
do Rozporz¹dzenia Nr 5/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 lutego 2003 r.
Wyznacza siê granice stref ochrony cis³ej i stref ochrony czêciowej wokó³ miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierz¹t gatunków chronionych wymienione
poni¿ej:
1. Nadlenictwo Bytów
a) bocian czarny  jedna strefa
b) kania ruda  jedna strefa
c) orze³ bielik  dwie strefy
2. Nadlenictwo Choczewo
a) bocian czarny  jedna strefa
b) orze³ bielik  jedna strefa
c) puchacz  dwie strefy
3. Nadlenictwo Czarne Cz³uchowskie
a) bocian czarny  jedna strefa
4. Nadlenictwo Damnica
a) kania ruda  jedna strefa
b) orlik krzykliwy  jedna strefa
5. Nadlenictwo Dretyñ
a) orlik krzykliwy  dwie strefy
b) orze³ bielik  jedna strefa
c) ¿ó³w b³otny  jedna strefa
6. Nadlenictwo Elbl¹g
a) orze³ bielik  jedna strefa
7. Nadlenictwo Gdañsk
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a) bocian czarny  jedna strefa
b) orze³ bielik  jedna strefa
8. Nadlenictwo Kaliska
a) orze³ bielik  jedna strefa
9. Nadlenictwo Kolbudy
a) bocian czarny  dwie strefy
b) kania ruda  jedna strefa
10. Nadlenictwo Kwidzyn
a) bocian czarny  trzy strefy
b) kania czarna  dwie strefy
c) kania ruda  szeæ stref
d) orlik krzykliwy  trzynacie stref
e) orze³ bielik  dwie strefy
11. Nadlenictwo Leny Dwór
a) bocian czarny  jedna strefa
b) kania ruda  jedna strefa
12. Nadlenictwo Lêbork
a) kania ruda  dwie strefy
b) orlik krzykliwy  jedna strefa
c) orze³ bielik  dwie strefy
13. Nadlenictwo Lipusz
a) bocian czarny  jedna strefa
b) orze³ bielik  jedna strefa
c) puchacz  dwie strefy
14. Nadlenictwo Lubichowo
a) orze³ bielik  jedna strefa
15. Nadlenictwo £upawa
a) bocian czarny  jedna strefa
b) orze³ bielik  jedna strefa
c) puchacz  jedna strefa
16. Nadlenictwo Miastko
a) bocian czarny  jedna strefa
b) kania ruda  jedna strefa
17. Nadlenictwo Niedwiady
a) bocian czarny  jedna strefa
b) orze³ bielik  dwie strefy
18. Nadlenictwo Osusznica
a) puchacz  jedna strefa
19. Nadlenictwo Przymuszewo
a) orze³ bielik  dwie strefy
b) puchacz  trzy strefy
20. Nadlenictwo Rytel
a) orze³ bielik  jedna strefa
b) puchacz  jedna strefa
21. Nadlenictwo Starogard
a) bocian czarny  cztery strefy
b) kania ruda  jedna strefa
22. Nadlenictwo Strzebielino
a) bocian czarny  jedna strefa
23. Nadlenictwo Susz
a) bocian czarny  dwie strefy
b) kania ruda  jedna strefa
c) orlik krzykliwy  siedem stref
d) rybo³ów  jedna strefa
e) kania czarna i ruda  jedna strefa
f) orlik krzykliwy i bocian czarny  dwie strefy
24. Nadlenictwo Trzebielino
a) kania ruda  jedna strefa
25. Nadlenictwo Ustka
a) bielik  jedna strefa
b) kania ruda  jedna strefa
26. Nadlenictwo Warcino
a) bocian czarny  jedna strefa
b) orlik krzykliwy  jedna strefa
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c) orze³ bielik  cztery strefy
d) puchacz  dwie strefy
27. Nadlenictwo Wejherowo
a) kania ruda  dwie strefy
b) orze³ bielik  trzy strefy
28. Nadlenictwo Woziwoda
a) bocian czarny  jedna strefa

412
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie sprostowania b³êdów.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.: z
2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984) w Uchwale Nr XXII/17/2002 Rady Miasta Pucka
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% dla
punktów sprzeda¿y (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu
sprzeda¿y, tych napojów, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 9,
poz. 95) prostuje siê b³êdy w ten sposób, ¿e:
1) w tytule uchwa³y po s³owie Rada nale¿y wpisaæ
s³owo Miasta w miejsce s³owa Gminy
2) w § 2 ust. 1 pkt 3 s³owa obiektów koszarowych
zastêpuje siê s³owami obiektów sportowych.
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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Warszawa, 23 stycznia 2003 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
WCC/1072/3907/W/OWA/2003/RK
DECYZJA
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1 i 4, art. 36
i art. 37 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135,
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poz. 1144) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.
1271 i Nr 169, poz. 1387) na wniosek Strony
udzielam przedsiêbiorcy:
Energo Gotland Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w miejscowoci Rogo¿ewek,
09-500 Gostynin, Rogo¿ewek 42A
posiadaj¹cemu statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 610273935,
zwanemu dalej Koncesjonariuszem,
KONCESJI
na wytwarzanie ciep³a
na okres od 31 stycznia 2003 r.
do 31 stycznia 2020 r.
na nastêpuj¹cych warunkach:
1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIA£ALNOCI
Przedmiot dzia³alnoci objêtej niniejsz¹ koncesj¹ stanowi wykonywana przez Koncesjonariusza zawodowo,
we w³asnym imieniu, w sposób zorganizowany i ci¹g³y
dzia³alnoæ zarobkowa polegaj¹ca na wytwarzaniu ciep³a w jednym ródle, zlokalizowanym na terenie Wytwórni
Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL S.A. w Chojnicach
przy ul. Przemys³owej 4, o ³¹cznej mocy zainstalowanej
26,1 MWt, pochodz¹cej z przetworzenia wêgla kamiennego w piêciu kot³ach wodnych.
2. WARUNKI PROWADZENIA DZIA£ALNOCI
2.1.Warunki ogólne.
2.1.1. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do spe³niania okrelonych przepisami prawa warunków
wykonywania dzia³alnoci gospodarczej oraz
do prowadzenia dzia³alnoci objêtej niniejsz¹
koncesj¹ na zasadach uczciwej konkurencji i
poszanowania dobrych obyczajów oraz s³usznych interesów konsumentów.
2.1.2. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do prowadzenia dzia³alnoci objêtej niniejsz¹ koncesj¹
na zasadach okrelonych w ustawie  Prawo
energetyczne oraz wydanych na jej podstawie
przepisach wykonawczych.
2.1.3. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do wytwarzania ciep³a w iloci wynikaj¹cej z zawartych
umów na dostawê ciep³a.
2.1.4. Koncesjonariusz nie mo¿e sprzedawaæ ciep³a
przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania i dystrybucji
lub obrotu ciep³em, je¿eli nie posiadaj¹ wymaganej koncesji.
2.1.5. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do utrzymywania w³aciwych standardów wiadczenia
us³ug energetycznych, okrelonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust.
1 ustawy  Prawo energetyczne.
2.1.6. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do niezw³ocznego informowania Prezesa URE o wykonaniu rozstrzygniêæ wydanych na podstawie
art. 8 ustawy  Prawo energetyczne.
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2.1.7. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do prowadzenia dzia³alnoci w sposób nie powoduj¹cy
zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz
nie nara¿aj¹cy na powstanie szkód materialnych.
2.1.8. Koncesjonariusz zapewni, ¿e prowadzona przez
niego dzia³alnoæ, inna ni¿ objêta niniejsz¹ koncesj¹, nie bêdzie zagra¿aæ ani nie wp³ynie negatywnie na warunki prowadzenia dzia³alnoci
objêtej niniejsz¹ koncesj¹, w szczególnoci poprzez jej ograniczenie lub pogorszenie jakoci
wiadczonych us³ug.
2.1.9. Koncesjonariusz nie bêdzie subsydiowaæ dzia³alnoci nie objêtej niniejsz¹ koncesj¹ z przychodu osi¹ganego z dzia³alnoci objêtej t¹ koncesj¹.
2.2.Szczególne warunki wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesj¹ ze wzglêdu na w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
2.2.1. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze
zbycia lub obci¹¿enia zorganizowanej czêci
maj¹tku spó³ki, którego brak móg³by mieæ negatywny wp³yw na jakoæ, koszty lub standardy obs³ugi wraz z podaniem powodów, co najmniej na 60 dni przed planowan¹ dat¹ zbycia
mienia oraz co najmniej na 30 dni przed planowan¹ dat¹ obci¹¿enia mienia.
2.2.2. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do spe³niania technicznych warunków wytwarzania ciep³a okrelonych w odrêbnych przepisach,
w szczególnoci do utrzymywania obiektów,
instalacji i urz¹dzeñ w nale¿ytym stanie technicznym, umo¿liwiaj¹cym wytwarzanie ciep³a
w sposób ci¹g³y i niezawodny, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów okrelaj¹cych
wymogi jakociowe i ochrony rodowiska.
2.2.3. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do utrzymywania stanu technicznego urz¹dzeñ i sprawnoci wytwarzania ciep³a, zapewniaj¹cych najlepsz¹ jakoæ tej dzia³alnoci, z uwzglêdnieniem
racjonalnego poziomu kosztów.
2.2.4. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do zapewnienia, aby czynnoci w zakresie samodzielnej
eksploatacji instalacji i urz¹dzeñ okrelonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust.
6 ustawy  Prawo energetyczne, wykonywa³y
wy³¹cznie osoby legitymuj¹ce siê posiadaniem
wymaganych kwalifikacji, stosownie do art. 54
ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 2 tej ustawy.
2.2.5. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do utrzymywania lub zagwarantowania mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych lub maj¹tku pozwalaj¹cych na:
1) zaspokojenie roszczeñ osób trzecich, mog¹cych powstaæ wskutek niew³aciwego prowadzenia dzia³alnoci objêtej koncesj¹, w tym
szkód w rodowisku,
2) odtworzenie zdolnoci produkcyjnych urz¹dzeñ utraconych w wyniku niew³aciwego
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, katastrofy lub awarii.
2.2.6. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do pisemnego poinformowania Prezesa URE o zamiarze
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zaprzestania dzia³alnoci koncesjonowanej nie póniej ni¿ na 18 miesiêcy przed przewidywan¹ dat¹ zaprzestania dzia³alnoci.
2.3.Zabezpieczenie ochrony rodowiska w trakcie oraz
po zaprzestaniu dzia³alnoci koncesjonowanej
2.3.1. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska.
2.3.2. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów dotycz¹cych zasad postêpowania z odpadami, a w szczególnoci do posiadania wymaganych zezwoleñ i uzgodnieñ.
2.3.3. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów ustawy  Prawo wodne, a w
szczególnoci do posiadania pozwoleñ wodnoprawnych, gdy s¹ one wymagane.
2.3.4. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do podejmowania uzasadnionych ekonomicznie dzia³añ
ograniczaj¹cych obci¹¿enie rodowiska.
2.3.5. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany, po zaprzestaniu dzia³alnoci koncesjonowanej, do likwidacji skutków dzia³alnoci energetycznej,
w szczególnoci w zakresie rekultywacji gruntów, przywrócenia rzeby terenu do w³aciwego stanu, utylizacji odpadów niebezpiecznych.
2.3.6. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesiêcy przed
planowan¹ dat¹ zaprzestania dzia³alnoci koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan dzia³añ, o których mowa w punkcie 2.3.5, z podaniem róde³ ich finansowania.
W przypadku wyst¹pienia istotnych zmian warunków, na podstawie których powy¿szy plan
zosta³ sporz¹dzony, koncesjonariusz jest zobowi¹zany do jego niezw³ocznej aktualizacji.
2.4.Warunki zaprzestania dzia³alnoci po wyganiêciu
koncesji lub jej cofniêciu
2.4.1. Koncesjonariusz nie póniej ni¿ na 18 miesiêcy
przed up³ywem wa¿noci koncesji opracuje na
w³asny koszt i przedstawi Prezesowi URE analizy:
1) techniczn¹,
2) finansow¹ (wraz z opini¹ i raportem bieg³ego rewidenta z przeprowadzonego badania
sprawozdania finansowego koncesjonariusza za ostatni rok dzia³alnoci),
3) wp³ywu na rodowisko,
 w zakresie prowadzonej dzia³alnoci koncesjonowanej, które w szczególnoci okrel¹
stan wywi¹zania siê koncesjonariusza z zobowi¹zañ wzglêdem osób trzecich na dzieñ
przewidywanego zakoñczenia tej dzia³alnoci.
2.4.2. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do realizacji
wniosków i zaleceñ wynikaj¹cych z powy¿szych
analiz, w najkrótszym mo¿liwym terminie.
2.5.Sprawozdawczoæ i udzielanie informacji
2.5.1. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do niezw³ocznego pisemnego informowania Prezesa URE o
zamiarze rozszerzenia lub ograniczenia dzia³alnoci zwi¹zanej z wytwarzaniem ciep³a, zmianach warunków technicznych wytwarzania oraz
o innych przewidywanych zmianach maj¹cych
istotny wp³yw na warunki prowadzenia dzia³alnoci koncesjonowanej.
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2.5.2. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do przedstawiania Prezesowi URE corocznego sprawozdania z realizacji na³o¿onych na niego warunków prowadzenia dzia³alnoci koncesjonowanej za rok poprzedni, do dnia 15 kwietnia roku nastêpnego.
2.5.3. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do pisemnego
informowania Prezesa URE o zamiarze podzia³u lub
po³¹czenia z innymi podmiotami, nie póniej ni¿ na
60 dni przed planowan¹ dat¹ podzia³u lub po³¹czenia.
2.5.4. Koncesjonariusz jest zobowi¹zany do niezw³ocznego pisemnego informowania Prezesa URE o zbyciu akcji spó³ki w wysokoci powoduj¹cej osi¹gniêcie lub przekroczenie przez nabywcê 10%, 25%,
33% lub 50% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
UZASADNIENIE
Na wniosek Strony, zawarty w pimie z dnia 27 maja
2002 r., na podstawie art. 61 § 1 Kpa i art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy  Prawo energetyczne, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiêbiorcy: Energo Gotland Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w miejscowoci Rogo¿ewek, koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu ciep³a.
Stosownie do postanowieñ art. 28 ust. 1 i art. 35 ust. 2
ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 50 § 1 i art. 77 § 1
Kodeksu postêpowania administracyjnego, Strona zosta³a
wezwana do przedstawienia informacji niezbêdnych do
wydania koncesji. Strona uczyni³a to uzupe³niaj¹c swój
wniosek.
W toku postêpowania administracyjnego, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ¿e:
1. Strona zosta³a wpisana do Rejestru Przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego, prowadzonego w S¹dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy  XXI Wydzia³
Gospodarczy  w dniu 20 lutego 2001 r. pod Nr 93082,
2. Strona spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1
 4 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci
dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci w zakresie wytwarzania ciep³a, udokumentowa³a, ¿e bêdzie
posiadaæ w momencie rozpoczêcia dzia³alnoci koncesjonowanej mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce
prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudni
osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych,
3. Strona nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym ani w likwidacji.
Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Warunki wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesj¹ zosta³y okrelone zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo
energetyczne, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Stronê.
Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców
(Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z pón. zm.), decyzj¹ z dnia
9 padziernika 2002 r. Nr 1755/02 Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji zezwoli³ Stronie na nabycie
nieruchomoci stanowi¹cych dzia³ki gruntu wraz z zabudowanymi budynkami, budowlami oraz znajduj¹cymi siê
na nich urz¹dzeniami, za pomoc¹ których bêdzie prowa-
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dzona dzia³alnoæ gospodarcza objêta niniejsz¹ koncesj¹. Na podstawie tego zezwolenia Strona zawar³a w dniu
14 grudnia 2002 r. (akt notarialny Rep. A Nr 4376/2002)
z przedsiêbiorc¹: MOSTOSTAL-CHOJNICE S.A. z siedzib¹ w Chojnicach umowê sprzeda¿y tej¿e nieruchomoci.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Strona, w dniu rozpoczêcia
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie objêtym koncesjonowaniem polegaj¹cej na wytwarzaniu oraz na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a winna posiadaæ koncesje na ten
zakres dzia³alnoci oraz taryfê dla ciep³a zatwierdzon¹
przez Prezesa URE (taryfy dla ciep³a przedk³adaj¹ do zatwierdzenia Prezesowi URE wy³¹cznie przedsiêbiorcy posiadaj¹cy stosowne koncesje).
W dniu 14 grudnia 2002 r. pomiêdzy Stron¹ a przedsiêbiorc¹ MOSTOSTAL-CHOJNICE S.A., dotychczasowym koncesjonariuszem prowadz¹cym dzia³alnoæ energetyczn¹ na podstawie udzielonych mu koncesji na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/694/626/U/OT-1/98/KK z dnia 16
grudnia 1998 r. oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
Nr PCC/721/S/626/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999 r., zosta³a
podpisana umowa dzier¿awy dotycz¹ca nieruchomoci
opisanej w akcie notarialnym Rep. A Nr 4376/2002 z dnia
14 grudnia 2002 r. Na podstawie powy¿szej umowy, do
czasu uzyskania przez Stronê koncesji umo¿liwiaj¹cych
jej prowadzenie dzia³alnoci energetycznej za pomoc¹ kot³owni w Chojnicach oraz zatwierdzenia jej taryfy dla ciep³a dla tej¿e kot³owni, eksploatacj¹ przedmiotowej kot³owni zajmowa³ siê bêdzie przedsiêbiorca MOSTOSTALCHOJNICE S.A.
Zatem maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoci, interes Strony, jak równie¿ koniecznoæ uwzglêdnienia (w
myl art. 33 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne) przy
podejmowaniu decyzji o udzieleniu koncesji interesu spo³ecznego  tj. m.in. interesu odbiorców ciep³a (polegaj¹cego m.in. na zapewnieniu ci¹g³oci dostaw ciep³a) postanowiono udzieliæ koncesji.
W trakcie postêpowania, stosownie do postanowieñ
art. 23 ust. 3 ustawy  Prawo energetyczne zwrócono siê
z prob¹ o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do
Zarz¹dów Województw Mazowieckiego i Pomorskiego.
Zarz¹dy w wymaganym okresie opinii takiej nie wyda³y,
co w myl art. 23 ust. 4 oznacza opiniê pozytywn¹.
Okres wa¿noci koncesji ustalono na 17 lat zgodnie z
art. 36 ustawy  Prawo energetyczne  zgodnie z wnioskiem Strony.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne, w zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 479 46 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiê z³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w

3.

4.
5.

6.
7.

8.

czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Oddzia³u Centralnego Urzêdu Regulacji Energetyki  ul. Canaletta 4,
00-099 Warszawa.
Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowi¹zku
uzyskania innych koncesji i zezwoleñ, wymaganych na
podstawie odrêbnych przepisów.
Prowadzenie przez koncesjonariusza dzia³alnoci gospodarczej wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, innej ni¿ wytwarzanie ciep³a, wymaga uzyskania odrêbnej koncesji.
Zmiana przedmiotu, zakresu i warunków prowadzenia
dzia³alnoci objêtej niniejsz¹ koncesj¹ mo¿e nast¹piæ
po zmianie koncesji.
Organ koncesyjny uprawniony jest do cofniêcia koncesji lub zmiany jej warunków w przypadkach okrelonych w art. 41 ustawy  Prawo energetyczne i w art. 22
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115
poz. 995 oraz nr 130 poz. 1112). W szczególnoci Prezes URE mo¿e zmieniæ z urzêdu warunki lub cofn¹æ
koncesjê (art. 41 ust. 2 ustawy  Prawo energetyczne)
ze wzglêdu na wymogi obronnoci i bezpieczeñstwa
pañstwa okrelone w odrêbnych przepisach oraz w
przypadku podzia³u przedsiêbiorstwa energetycznego
lub jego ³¹czenia z innymi podmiotami.
Koncesjonariusz, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo energetyczne, jest zobowi¹zany do wnoszenia
corocznej op³aty do bud¿etu pañstwa, w sposób i w
wysokoci okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska

Otrzymuj¹:
1. Energo Gotland Spó³ka Akcyjna
czasowy adres do korespondencji:
ul. Przemys³owa 4, 89-600 Chojnice
2. Dyrektor Urzêdu Statystycznego w Warszawie
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/965A/2339/W/OGD/2003/SK
z dnia 7 stycznia 2003 r.
W dniu 7 stycznia 2003 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Pana Adama Sychowskiego, zamieszka³ego w Bolszewie
gm. Wejherowo, przy ul. Bukowej 27, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹: Zak³ad Ogólnobudowlany Hydro-Fach z siedzib¹ w Bolszewie, gm. Wejhero-
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wo, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej przez koncesjonariusza, okrelony w koncesji
na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 1 lutego 2001 r. Nr WCC/965/2339/N/3/
2000/RW udzielono przedsiêbiorcy  Panu Adamowi Sychowskiemu, zamieszka³emu w Bolszewie gm. Wejherowo, przy ul. Bukowej 27, prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹: Zak³ad Ogólnobudowlany HydroFach z siedzib¹ w Bolszewie, gm. Wejherowo koncesji
na wytwarzanie ciep³a na okres do 10 lutego 2011 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1, na stronie nr 2, Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 5 grudnia 2002 r. Koncesjonariusz wniós³
o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z wyganiêciem Umowy
nr 1/WRZKB/97/18 na eksploatacjê kot³owni nr 6/4773 i nr
7/4489 zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej
nr 1903 w Dêbogórze, która zosta³a zawarta na czas okrelony, tj. w wyniku kolejnych zmian umowy do dnia 15
padziernika 2002 r. Ogólna liczba eksploatowanych przez

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Koncesjonariusza róde³ ciep³a zmniejszy³a siê do jednego ród³a ciep³a, a ³¹czna moc zainstalowana uleg³a
zmniejszeniu do wielkoci 1,139 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387), w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo
energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 1 lutego 2001 r.
Nr WCC/965/2339/N/3/2000/RW.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
M. Szatybe³ko-Po³om
G³ówny specjalista
Gdañsk, dnia 7 stycznia 2003 r.
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