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439

440

UCHWA£A Nr XLI/201/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 9 lipca 2002 r.

UCHWA£A Nr XLI/202/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 9 lipca 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXI/162/01 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak
i w miejscu sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia dni i godzin
otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego,
zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych dla
ludnoci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230,
zm. z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419,
z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1368, Nr 131, poz. 1478) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 3 uchwa³y Nr XXXI/162/01 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
5) placówki gastronomiczne mog¹ dokonywaæ sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych do
4,5% alkoholu oraz piwa do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y w tworzonych przez siebie ogródkach
piwnych w granicach nieruchomoci gruntowej,
do której posiada tytu³ prawny i jest tam zlokalizowany punkt gastronomiczny.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czarnem.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm 2002 r. Nr 23,
poz. 220) oraz art. XII.§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r.
Nr 24, poz. 142, zm. Dz.U z 982 r. Nr 16, poz. 125, z 1985 r.
Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 72, poz. 422,
z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 Nr 84, poz. 386 i Nr 95,
poz. 495) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 w pkt 2 zdanie pierwsze uchwa³y Nr XXXI/163/01
Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 sierpnia 2001 r.w
sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych
i zak³adów us³ugowych dla ludnoci otrzymuje brzmienie:  zak³adów gastronomicznych  codziennie od godziny 800 do 2400 z wy³¹czeniem tworzonych przez te zak³ady ogródków piwnych, które mog¹ byæ czynne do
godz. 2200.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
J. Sa³adziak

441
UCHWA£A Nr 349/XLVI/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 25 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Salinko na
dzia³kach nr 40/3 do 40/25 w gminie Gniewino.
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 pón. zm.) oraz art. 26 i art. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Gniewino uchwala co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
i letniskowej na dzia³kach nr 40/3 do 40/25 we wsi Salinko gminy Gniewino. Plan ten stanowi jednoczenie zmia-
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nê miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21 poz. 121 z 1992 r.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê przeznaczenie obszaru objêtego planem oraz
jego funkcjê oznaczon¹ symbolem literowym:
MN-U  tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej;
UTL  tereny zabudowy letniskowej;
RL  tereny upraw rolnych;
KD  tereny dróg dojazdowych;
KX  ci¹gi pieszo-jezdne.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego;
 nieprzekraczalna linia zabudowy.
§3
Szczegó³owe ustalenia:
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej wewnêtrzn¹ drog¹
dojazdow¹ o szer. 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne istniej¹cy, wymaga czêciowego scalenia i nowego podzia³u jak na rysunku
planu;
 minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowo-us³ugowej 1000 m2, dzia³ki mieszkaniowo-letniskowej 2500 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 22;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek (mieszkaniowo-us³ugowy, mieszkaniowo-pensjonatowy, b¹d letniskowy), dopuszcza siê mo¿liwoæ
budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona max 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska, istniej¹ce zadrzewienia zachowaæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m i 8,0 m od linii
regulacyjnej dróg i 30,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, wykorzystanie parteru
na funkcje us³ugowe oraz u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
dla wszystkich obiektów maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;

 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza
siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci
kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a
wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, a w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu;
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 100,0 m od linii brzegowej jeziora Salino;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 30,0 m od granicy lasu;
 teren objêty opracowaniem znajduje siê w strefie
ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne powinny byæ poprzednio zg³oszone do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku celem umo¿liwienia przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej;
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 obiekty lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed uci¹¿liwociami;
 istniej¹ce zadrzewienia, zakrzewienia i mokrad³a podlegaj¹ ochronie.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 5%.
§5
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 Gniewinie;
3) umo¿liwia siê zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Gniewino granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
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Poz. 441, 442
§6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Gniewino zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21 poz. 121 z 1992 r.)
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Krzebietke

442
UCHWA£A Nr XXX/342/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, dzia³ka nr 73, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35° lub
45-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
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j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy:
 6 m od KL1,
l) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 10 m od krawêdzi lasu.
KL1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia  1 m).
ZL  zieleñ lena.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

443
UCHWA£A Nr XXX/348/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo,
czêæ dzia³ki nr 451/6, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolniczych
przeznacza siê pod budownictwo us³ug i rzemios³a z
zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U, UR, MN  budownictwo us³ug i rzemios³a z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22-35° lub
45-50°),

Poz. 442, 443

c) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
d) podzia³ na dwie dzia³ki jak na rys. planu,
e) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KZ1.
KW  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KZ1  poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej (szer.
poszerzenia  2 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych,
osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenu z drogi wojewódzkiej poprzez teren KW, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê
drogi wojewódzkiej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
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§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod budownictwo us³ug i rzemios³a z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

strzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pón.
zm.) Rada Gminy Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych w Dar¿ynie,
zwany dalej planem, zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potêgowo, zatwierdzonego uchwa³¹ nr 14/84 Gminnej Rady Narodowej
z dnia 11 padziernika 1984 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 2, poz. 2 z dnia 18 lutego 1991 r.).
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹: park elektrowni wiatrowych w Dar¿ynie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w
skali 1:2000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§3
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone zosta³y liniami o gruboci
2,0 mm Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku
pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§4
Obszar objêty planem przeznacza siê na park elektrowni
wiatrowych, zwanych dalej elektrowniami oraz drogi
publiczne.
§5
Park sk³ada siê z dwóch farm E1 i E2, w których zaleca
siê zastosowanie elektrowni jednego typu i wielkoci o
wysokoci wie¿y od 70 do 100 m licz¹c od jej podstawy
do osi wirnika.
§6
Elektrownie mog¹ byæ budowane wy³¹cznie na terenie ograniczonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami lokalizacji elektrowni.
§7

444
UCHWA£A Nr XXXV/262/2002
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych w Dar¿ynie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 pón. zm.) oraz na podstawie art. 7 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-

1. Usytuowanie elektrowni nie mo¿e powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu ustalonych w obowi¹zuj¹cych przepisach dla zabudowy
mieszkaniowej po³o¿onej poza obszarem planu.
2. Usytuowanie elektrowni dopuszczone jest wy³¹cznie
na terenach ograniczonych, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ lini¹ lokalizacji elektrowni. Linia
ta oznacza granicê, do której zbli¿yæ siê mo¿e o wie¿y
elektrowni na odleg³oæ co najmniej równ¹ rednicy
wirnika elektrowni. Odleg³oæ ta mo¿e byæ zmniejszona za zgod¹ w³aciciela nieruchomoci, której zmniejszenie odleg³oci dotyczy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Uci¹¿liwoæ parku elektrowni wiatrowych nale¿y ograniczyæ do terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³
prawny.
§8
1. Dopuszcza siê wy³¹cznie elektrownie o rurowej konstrukcji wie¿y. Elektrownie powinny byæ malowane w
kolorze jasnoszarym i posiadaæ ³agodne owietlenie
górnej czêci wie¿y dla ochrony przelotów ptaków.
2. Elektrownie, jako przeszkody lotnicze powinny mieæ:
1) wiat³a przeszkodowe na najwy¿szym elemencie
gondoli
2) koñcówki migie³ wirnika na d³ugoci 5m pomalowane na jasny, stonowany kolor czerwony.
Od warunku wymienionego w punkcie 2 mo¿na odst¹piæ za zgod¹ G³ównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego.
§9
Zakazuje siê umieszczania reklam na elektrowniach,
poza nazw¹ lub logo producenta turbiny na gondoli.
§ 10
Na zagospodarowanie terenów farm sk³adaæ siê bêd¹:
1) wy³¹czone z u¿ytkowania rolnego powierzchnie z elektrowniami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, po ok. 300 m2
przy ka¿dej elektrowni, wewnêtrzne drogi dojazdowe
o szerokoci do 4,5 m, utwardzone p³ytami betonowymi lub o nawierzchni ziemnej ulepszonej i place manewrowo-postojowe,
2) pozostawione w u¿ytkowaniu rolnym powierzchnie, w
tym tereny, na których lokalizowanie elektrowni nie jest
dopuszczalne
3) elektroenergetyczne linie kablowe, które mog¹ byæ
uk³adane w drogach, jak i gruntach rolnych
§ 11
Sieæ dróg farm pod³¹czona mo¿e byæ do drogi dojazdowej KD i przyleg³ych do terenów farm dróg gospodarczych, nie mo¿e natomiast byæ po³¹czona bezporednio
z drog¹ krajow¹ KS
§ 12
1)

2)

3)
4)

Poz. 444
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Dla terenów rozgraniczonych ustala siê:
E1  teren farmy  lokalizacji elektrowni jednego typu
do 6 sztuk, o wysokoci wie¿y od 70 do 100 m w przypadku zastosowania takiego samego i wielkoci jak na
terenie E2 lub indywidualnie od 80 do 100 m.
E2  teren farmy -lokalizacji elektrowni jednego typu
do 12 sztuk, o wysokoci wie¿y od 70 do 100 m. w
przypadku zastosowania takiego samego i wielkoci jak
na terenie E1 lub indywidualnie od 70 do 90 m; istniej¹ce napowietrzne linie elektroenergetyczne mog¹ zostaæ skablowane
KS  teren drogi krajowej; poszerzenie pasa drogowego na potrzeby przebudowy drogi do kategorii S docelowo
KD  teren drogi dojazdowej; skrzy¿owanie z KS wymaga przebudowy z doprowadzeniem do prostopad³oci osi obu dróg oraz wykonanie w³aciwych zjazdów z KS; funkcjonowanie skrzy¿owania dopuszczone jest do czasu funkcjonowania KS w kategorii GP;
po przebudowie KS do kategorii S droga KD mo¿e byæ
przeprowadzona tunelem pod, lub wiaduktem nad KD;

parametry i lokalizacja skrzy¿owania KS z KD mog¹ ulec
zmianie kosztem terenu E1.
§ 13
Dla oznaczonych na rysunku planu stref wzglêdnej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej OW, obejmuj¹cych obszary stanowisk archeologicznych, ujêtych w
ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr
kultury; ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych przed robotami budowlanymi, w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych, w zakresie okrelonym inwestorowi pozwoleniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 14
Elektrownie nieczynne przez rok podlegaj¹ rozbiórce.
§ 15
Teren po rozbiórce pojedynczych i ka¿dej iloci elektrowni, powierzchnie zajmowane przez same elektrownie jak i przez drogi, podlegaj¹ rekultywacji polegaj¹cej
na usuniêciu wszystkich elementów technicznych i przywróceniu powierzchni do u¿ytkowania rolniczego. Rekultywacja gruntów naruszonych przy wykonywaniu sieci
kablowej powinna byæ wykonana natychmiast, jako koñcowa faza tych robót.
§ 16
Powstaj¹ce odpady technologiczne nale¿y wywoziæ
i wykorzystywaæ na cele przemys³owe, w sposób i miejsce uzgodnione z wójtem. Ustala siê zakaz przechowywania odpadów w obszarze parku elektrowni wiatrowych
przed ich wywozem.
§ 17
Wody opadowe z trwa³ej nawierzchni drogi krajowej
odprowadzaæ systemem kanalizacji deszczowej drogi do
gruntu lub wód powierzchniowych (poza teren objêty
planem) po oczyszczeniu w stopniu okrelonym w obowi¹zuj¹cych przepisach. Wody opadowe z pozosta³ych
terenów odprowadziæ powierzchniowo do gruntu.
Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§ 18
Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 4, przeznacza siê u¿ytki rolne klasy RIVa, RV i RVI o ³¹cznej powierzchni 3,16 ha, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, w tym u¿ytki klasy RIVa o powierzchni do
0,81 ha.
§ 19
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Potêgowo, wymienionego w § 1 uchwa³y
§ 20
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 21
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opubliko-
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wania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 22
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Potêgowo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

445
UCHWA£A Nr 381/XLV/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pó. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr 315/XXXVI/2001 Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 21 grudnia
2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdañski wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W zadaniu III:
w pkt 1
 w rubryce szacunkowe koszty (preliminarz wydatków) dopisuje siê wyrazy 300.00 z³.  zakup odkurzacza 
dodaje siê pkt: 22 i 23 w brzmieniu:
22. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Lubieszewie, Realizator: Urz¹d Miasta i Gminy
w Nowym Dworze Gdañskim, Nadzór: Zespó³ d/s
Owiaty, Termin realizacji  II pó³rocze, Szacunkowe koszty (preliminarz wydatków)  4.400.00 z³
23. Prowadzenie wietlicy profilaktycznej w Kêpkach,
Nadzór: Zespó³ d/s Owiaty, Realizator: Ks. Grzegorz Królikowski, Termin realizacji- listopad i grudzieñ, 6 godzin tygodniowo, Szacunkowe koszty
(preliminarz wydatków); wynagrodzenie  720.00 z³,
rzeczowe; 293.00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 padziernika 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
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UCHWA£A Nr XXX/493/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi czêci dzia³ki nr 185/4 we wsi Kamionka gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 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, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi czêci dzia³ki
nr 185/4 we wsi Kamionka gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje czêæ dzia³ki nr 185/4 po³o¿onej we wsi
Kamionka gm. Chojnice, po wschodniej stronie drogi
wojewódzkiej nr 212 Osowo Lêborskie  Bytów  Chojnice  Zamarte, w bliskim s¹siedztwie skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 25 Bobolice  Bia³y Bór  Cz³uchów  Sêpólno Krajeñskie  Koronowo  Bydgoszcz.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony na
rysunku planu literami MU;
2) teren drogi wojewódzkiej, oznaczony na rysunku planu literami KW.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi KW oraz od granicy terenów
lenych.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
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1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczony na rysunku planu literami MU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ i pensjonatow¹ wolno stoj¹c¹;
2) budowê obiektów us³ugowych wolno stoj¹cych;
3) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym
obiekcie;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych
do budynku mieszkalnego, pensjonatowego lub
obiektu us³ugowego  tworz¹cych z nimi jednolite
bry³y architektoniczne;
5) dzia³alnoæ us³ugow¹ zwi¹zan¹ z handlem, gastronomi¹, obs³ug¹ ruchu turystycznego oraz inn¹, spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 4 pkt 2, z uwzglêdnieniem zapisu ust. 4 pkt 3;
6) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi;
4) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
5) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
ustaw¹ o odpadach;
6) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
7) podczyszczaæ wody z nawierzchni utwardzonych,
dróg, placów manewrowych i parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wykrelono na rysunku planu  w przypadku ustalania odleg³oci
budynku od granicy lasu, nale¿y jednoczenie braæ
pod uwagê m. in. jego przeznaczenie i klasê odpor-

noci ogniowej tak, aby lokalizacja ta by³a zgodna z
aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;
2) dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne
dzia³ki  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u
parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce
w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia 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;
3) wprowadza siê zakaz lokalizowania us³ug wodoch³onnych i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
4) na inwestora nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków mieszkalnych i us³ugowych do
II kondygnacji (maks. 12,0 m) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnego i us³ugowych maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni
terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych; w uzasadnionych przypadkach, na
du¿ych obiektach us³ugowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów p³askich.
§7
1. Wyznacza siê teren komunikacji  pas terenu szerokoci 4,0 m, przeznaczony na poszerzenie przylegaj¹cej
drogi wojewódzkiej 212  dla realizacji celów publicznych, oznaczony na rysunku planu literami KW.
2. Na terenie, okrelonym w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej. Do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych
na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwego
terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej powstaje obowi¹zek pod³¹czenia do jej uk³adu
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wszystkich obiektów i zlikwidowania zbiorników bezodp³ywowych.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanym przy³¹czem
kablowym z istniej¹cej linii elektroenergetycznej n.n.,
zasilanej ze stacji transformatorowej zlokalizowanej
poza granicami uchwalenia planu. Przekrój istniej¹cej
napowietrznej linii n.n. nale¿y dostosowaæ do zwiêkszonego poboru mocy.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.

Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie komunikacji

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy
Parchowo uchwala, co nastêpuje:

§9

§1

1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu MU poprzez
drogê dojazdow¹ KD (klasy D), projektowan¹ na dzia³ce nr 183/2, w³¹czon¹ do le¿¹cego w bezporednim
s¹siedztwie dzia³ek nr 185/4 i nr 183/2 skrzy¿owania
drogi krajowej nr 25 i drogi wojewódzkiej nr 212, tak
jak pokazano na rysunku planu. W przypadku lokalizacji na dzia³ce nr 185/4 obiektu generuj¹cego znaczny
ruch pojazdów, np. stacji paliw, w/w skrzy¿owanie
wymaga przebudowy wg odrêbnego projektu uzgodnionego z zarz¹dc¹ drogi krajowej.
2. Dopuszcza siê realizacjê w pó³nocnej czêci terenu MU,
w odleg³oci min. 65, 0 m od jego po³udniowo  zachodniego naro¿nika, jednokierunkowego wjazdu na
drogê wojewódzk¹ nr 212 wy³¹cznie poprzez prawoskrêt w kierunku Chojnic.
3. Wprowadza siê nakaz likwidacji istniej¹cego zjazdu z
drogi wojewódzkiej nr 212, usytuowanego w s¹siedztwie dzia³ki nr 183/2  nale¿y zapewniæ dojazd do
wschodniej czêci dzia³ki nr 185/4, pozostaj¹cej poza
granicami uchwalenia planu miejscowego, z wykorzystaniem drogi dojazdowej, o której mowa w ust. 1.

Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzenia cieków stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 10
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 11
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr 229/XXXVIII/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 7 padziernika 2002 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Parchowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 229/XXXVIII/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 7 padziernika 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
CZÊÆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Okrelenia u¿yte w niniejszym Regulaminie oznaczaj¹:
Ustawa  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi.
Gmina  Gmina Parchowo, jednostka samorz¹du terytorialnego.
Us³ugodawca  czynnoci Gminy polegaj¹ce na zaopatrzeniu w wodê, odprowadzeniu cieków wykonywane
na rzecz odbiorców us³ug.
Odbiorca us³ug  osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej,
dla której wiadczone s¹ us³ugi w zakresie dostawy wody
i odprowadzenia cieków na podstawie zawartej umowy.
Urz¹dzenia wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u-
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¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody.
Sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjna  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, bêd¹ce w posiadaniu lub eksploatacji Us³ugodawcy, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki.
Przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ nieruchomoci wraz z zaworem za wodomierzem
g³ównym.
Urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty
urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania
cieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków.
Przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cy
wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci
odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomoci.
Kanalizacja sanitarna  sieæ kanalizacyjna, któr¹ odprowadzane s¹ cieki komunalne sanitarna (bytowe i przemys³owe).
Warunki techniczne  wyra¿ona przez Us³ugodawcê
pisemna zgoda na rozbudowê sieci wodoci¹gowej lub
sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wod-kan, stanowi¹ce podstawê do opracowania dokumentacji technicznej.
Wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu
wodoci¹gowym.
Zawór g³ówny  zawór na podejciu wodomierzowym
umieszczony za wodomierzem lub zawór umieszczony
na koñcu przy³¹cza rozdzielaj¹cy przy³¹cze od instalacji
wodoci¹gowej. Zawór ten s³u¿y do odciêcia dop³ywu
wody do nieruchomoci.
Studzienka wodomierzowa  studzienka przeznaczona
na zamontowanie podejcia wodomierzowego umo¿liwiaj¹ca dokonywanie jego odczytu i wymiany.
Studzienka kontrolno-pomiarowa  studzienka s³u¿¹ca do poboru próbek cieków i pomiaru kontrolnego iloci cieków. Jej funkcjê mo¿e pe³niæ studzienka rewizyjna.
Urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków znajduj¹cy siê na przy³¹czu kanalizacyjnym.
cieki bytowe  cieki z budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.
cieki przemys³owe  cieki odprowadzane z nieruchomoci, na których prowadzi siê dzia³alnoæ gospodarcz¹,
niebêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.
cieki komunalne  cieki bytowe lub mieszanina cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi, lub mieszaninê cieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi
i wodami opadowymi.
Gospodarka ciekowa  ca³okszta³t spraw zwi¹zanych
z postêpowaniem ze ciekami na terenie nieruchomoci,
gminy.
Punkt zlewny  urz¹dzenie nieruchomoci przystoso-

wane do przyjmowania cieków dowo¿onych taborem
asenizacyjnym.
§2
Celem Regulaminu jest okrelenie zasad wiadczenia
us³ug w zakresie:
 dostawy wody,
 odprowadzenia cieków
na obszarze gminy Parchowo.
§3
Us³ugodawca gwarantuje wykonanie us³ug, o których
mowa w Regulaminie w oparciu o maj¹tek, bêd¹cy w³asnoci¹ gminy.
§4
Prawo do korzystania z us³ug maj¹ osoby fizyczne
i prawne, których nieruchomoci przylegaj¹ do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
Czêæ II. DOSTARCZANIE WODY
Obowi¹zki i prawa Us³ugodawcy
§5
Us³ugodawca ma obowi¹zek:
1) ci¹g³ej i niezawodnej dostawy wody dla Odbiorcy us³ug
z sieci wodoci¹gowej na podstawie zawartej umowy o
nale¿ytej jakoci i w iloci okrelonej w umowie i cinieniu nie mniejszym ni¿ 0,20 MPa okrelonym do poziomu terenu w miejscu w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowego do sieci chyba, ¿e umowa o dostarczenie wody
stanowi inaczej,
2) zapewnia zdolnoci prawid³owego funkcjonowania
urz¹dzeñ wodoci¹gowych wraz z przy³¹czem wodoci¹gowym do zaworu g³ównego o ile Odbiorca us³ug
przy³¹cze przekaza³ na rzecz gminy, do zasuwki domowej na odnodze sieci o ile przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug chyba, ¿e umowa o
dostarczenie wody stanowi inaczej,
3) udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody dla
Odbiorcy us³ug na czas usuwania awarii wykonania
planowanych prac konserwacyjno remontowych na
urz¹dzeniach wodoci¹gowych eksploatowanych przez
Us³ugodawcê, je¿eli przewidywana przerwa w dostawie wody przekroczy 24 godziny,
4) monta¿u i demonta¿u wodomierza g³ównego, przestrzegania okresów legalizacji i wymiany na koszt Us³ugodawcy z wyj¹tkiem przypadków zawinionych przez
Odbiorcê us³ug,
5) przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierzy w trakcie i w ramach eksploatacji na koszt Us³ugodawcy oraz na ¿¹danie Odbiorcy us³ug  w przypadku
stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza na koszt Odbiorcy us³ug,
6) okrelenia warunków technicznych przy³¹czenia wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej z nieruchomoci do
sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji Us³ugodawcy oraz uzgodnienie dokumentacji technicznej  w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku,
7) wykonania w³¹czenia (wcinki) realizowanego przy³¹cza
wodoci¹gowego do sieci wodoci¹gowej na wniosek
i koszt Odbiorcy us³ug,
8) w przypadku awarii na urz¹dzeniach wodoci¹gowych
eksploatowanych przez Us³ugodawcê wymagaj¹cych
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natychmiastowego przerwania ci¹g³oci dostawy wody
 podjêcie niezbêdnych rodków, celem usuniêcia
awarii w jak najkrótszym czasie,
9) rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie nie przekraczaj¹cym 14 dni.
§6
Us³ugodawca ma prawo:
Stosownie do art. 7 ustawy Us³ugodawca ma prawo
do:
1) wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzeñ
wodoci¹gowych bêd¹cych w eksploatacji Us³ugodawcy zlokalizowanych na terenach prywatnych
i publicznych w celu wykonania czynnoci eksploatacyjnych podjête zostan¹ przez Us³ugodawcê
i Gminê dzia³ania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Do czasu zapewnienia Us³ugodawcy
wykonania czynnoci eksploatacyjnych Us³ugodawca podejmie dzia³ania zabezpieczaj¹ce przed skutkami awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
2) przeprowadzenia kontroli prac zwi¹zanych z realizacj¹ przy³¹cza wodoci¹gowego pod wzglêdem zgodnoci ich realizacji z dokumentacja techniczn¹ oraz
jakoci wykonywanych robót. W tym celu Us³ugodawca ma prawo wstêpu na plac budowy oraz zamieszczenia uwag i uzgodnieñ w dzienniku budowy
innych dokumentach budowy, wymagania od inwestora przedstawienia przed uruchomieniem przy³¹cza dokumentów stwierdzaj¹cych, ¿e obiekt zosta³
wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Prawa i obowi¹zki Odbiorcy us³ug
§7
Odbiorca us³ug ma prawo:
1) do ci¹g³ej i niezawodnej dostawy wody o nale¿ytej jakoci zgodnie z § 5. pkt 1 Regulaminu,
2) zg³aszania reklamacji w siedzibie Us³ugodawcy,
3) ¿¹dania od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza, a w razie jego niesprawnoci wymiany w terminie 14 dni,
4) ¿¹dania 10% bonifikaty za okres od zg³oszenia do usuniêcia przyczyny dostawy wody o obni¿onej jakoci 
wyliczonej ze wskazañ wodomierza g³ównego,
5) uzyskania zastêpczych punktów poboru wody, w przypadku przerw w dostawie wody, o których mowa w
§ 5 pkt 3 Regulaminu,
6) uzyskania informacji dotycz¹cej zmiany op³at za wodê,
dochodzenia odszkodowania w drodze postêpowania
cywilnego w przypadku nie wywi¹zania siê przez Us³ugodawcê z obowi¹zków okrelonych w § 5. Regulaminu.
§8
Odbiorca us³ug ma obowi¹zek:
1) terminowego regulowania nale¿noci za pobran¹
wodê,
2) utrzymania wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w
stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego  zabezpieczenia
przed cofniêciem siê wody z instalacji wewnêtrznej,
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3) utrzymania pomieszczeñ, w których zainstalowano
wodomierz g³ówny lub urz¹dzenia pomiarowe w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywanie zak³ócaj¹ce jego prawid³ow¹ pracê, zabezpieczenie przed wp³ywem niskich temperatur i dostêpem
osób postronnych,
4) w przypadku, gdy przy³¹cze stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug jego obowi¹zkiem jest utrzymanie przy³¹cza
w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodoci¹gowej, a w konsekwencji pogorszenie poziomu us³ug,
5) je¿eli w wyniku eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy us³ug powstanie
zagro¿enie z tytu³u awarii Us³ugodawca wzywa Odbiorcê us³ug do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿enia pod nadzorem przedstawiciela Us³ugodawcy, a
w przypadku, gdy takie wezwanie jest nieskuteczne
mo¿e odci¹æ dop³yw wody i usun¹æ przyczynê awarii
obci¹¿aj¹c Odbiorcê us³ug poniesionymi kosztami,
6) poinformowania Us³ugodawcy o w³asnych eksploatowanych ujêciach wody, które mog¹ oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci wodoci¹gowej,
7) powiadomienia o zmianach w zakresie zapotrzebowania w wodê i celu poboru wody w stosunku do iloci
i taryfy okrelonej w umowie,
8) udostêpnienia miejsca na elewacji budynku lub ogrodzeniu posesji w celu umieszczenia przez Us³ugodawcê tabliczek orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia
sieci wod-kan.
§9
Ograniczenia:
Odbiorca us³ug nie mo¿e:
1) przemieszczaæ wodomierza, zak³ócaæ jego funkcjonowanie, zrywaæ umieszczonej na nim plomby i os³ony,
2) wykorzystywaæ wewnêtrzn¹ instalacjê oraz przy³¹cze
wodoci¹gowe do uziemienia urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych,
3) ³¹czyæ wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹ z innymi
ród³ami zaopatrzenia w wodê,
4) udostêpniaæ przy³¹cza i wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej do zasilania w wodê innej posesji bez uzgodnienia z Us³ugodawc¹.
CZÊÆ III. ODBIÓR CIEKÓW
Obowi¹zki i prawa Us³ugodawcy
§ 10
Us³ugodawca ma obowi¹zek:
1) przyjmowania do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do
punktu zlewnego cieków bytowych, przemys³owych
od Odbiorców us³ug na podstawie zawartej z nimi
umowy,
2) zapewniæ zdolnoæ prawid³owego funkcjonowania
urz¹dzeñ kanalizacyjnych wraz z przy³¹czem kanalizacyjnym do realizacji odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny za pierwsz¹ studzienk¹ rewizyjn¹ licz¹c od strony budynku, a w razie jej braku  od
granicy nieruchomoci o ile Odbiorca us³ug przy³¹cze
kanalizacyjne przekaza³ na maj¹tek gminy,
3) bie¿¹cej kontroli jakoci odbieranych cieków przemys³owych w studzience kontrolno-pomiarowej wskazanej w umowie oraz dostarczanych do punktów zlewnych,
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4) natychmiastowego przerwania odbioru cieków od
Odbiorcy us³ug w przypadku wyst¹pienia awarii na
urz¹dzeniach eksploatowanych przez Us³ugodawcê
oraz:
a) powiadomienia Odbiorcy us³ug o skutkach awarii,
b) podjêcia dzia³añ w celu usuniêcia awarii i zabezpieczenia przed jej skutkami
5) zorganizowania zastêpczego systemu odprowadzenia
cieków od Odbiorcy us³ug na czas usuwania awarii,
wykonania planowych prac konserwacyjno- remontowych na urz¹dzeniach kanalizacyjnych eksploatowanych przez Us³ugodawcê, je¿eli przewidywana przerwa w odbiorze cieków przekroczy 12 godzin,
6) okrelenia warunków technicznych pod³¹czenia wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej posesji do sieci kanalizacji sanitarnej bêd¹cej w eksploatacji Us³ugodawcy
oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej w terminie
14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
§ 11
Us³ugodawca ma prawo:
Stosownie do art. 7 ustawy Us³ugodawca ma prawo
do:
1) wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzeñ
kanalizacyjnych bêd¹cych w eksploatacji Us³ugodawcy zlokalizowanych na terenach prywatnych
i publicznych w celu wykonania czynnoci eksploatacyjnych podjête zostan¹ przez Us³ugodawcê
i Gminê dzia³ania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Do czasu zapewnienia Us³ugodawcy
wykonywania czynnoci eksploatacyjnych Us³ugodawca podejmie dzia³ania zabezpieczaj¹ce przed
skutkami awarii urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2) przeprowadzenia kontroli prac zwi¹zanych z realizacj¹ przy³¹cza kanalizacyjnego pod wzglêdem zgodnoci ich realizacji z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz
jakoci wykonywanych robót. W tym, celu Us³ugodawca ma prawo wstêpu na plac budowy oraz zamieszczenia uwag i uzgodnieñ w dzienniku budowy
innych dokumentach budowy, wymagania od inwestora przedstawienia przed uruchomieniem przy³¹cza dokumentów stwierdzaj¹cych, ¿e obiekt zosta³
wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
ponadto:
3) przeprowadzenia kontroli iloci pobranej wody z ujêæ
w³asnych oraz innych róde³ i oplombowania urz¹dzeñ pomiarowych ujêæ wody w przypadku odprowadzenia cieków do sieci kanalizacyjnej,
4) przeprowadzania kontroli iloci i jakoci odbieranych
cieków i oplombowania urz¹dzeñ pomiarowych zainstalowanych przez Odbiorcê us³ug,
5) naliczania op³aty dodatkowej na zasadach okrelonych
umow¹ w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ cieków okrelonych w aneksie do umowy. Op³atê dodatkow¹ Us³ugodawca pobiera za okres naruszenia warunków
umownych,
6) nakazania zastosowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki, ewentualnie okrelenia odrêbnych warunków odbioru cieków,
7) zaniechania odbioru cieków od Odbiorcy us³ug i na
jego koszt w przypadku:

a) odmowy zawarcia umowy,
b) wykonania niezbêdnych napraw urz¹dzeñ kanalizacyjnych i przy³¹cza kanalizacyjnego o ile jest w³asnoci¹
gminy, oraz usuniêcia awarii zawinionych przez Odbiorcê us³ug,
c) samowolnego pod³¹czenia posesji do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Us³ugodawcê,
d) uniemo¿liwienia Us³ugodawcy przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki ciekowej na terenie posesji,
e) odprowadzenia cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki okrelone w umowie powoduj¹ce zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia obs³ugi i w³aciwego funkcjonowania urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
§ 12
Prawa i obowi¹zki Odbiorcy us³ug
Odbiorca us³ug ma prawo:
1) odprowadzania cieków bytowych, przemys³owych do
sieci kanalizacji sanitarnej w sposób ci¹g³y i niezawodny w oparciu o zawart¹ umowê,
2) zg³aszania reklamacji w siedzibie Us³ugodawcy,
3) zastêpczego odprowadzania cieków na czas wykonywanych planowych prac, awarii na urz¹dzeniach kanalizacyjnych, je¿eli planowana przerwa w odbiorze
cieków przekroczy 12 godzin,
4) uzyskania informacji dotycz¹cych zmiany op³at na odbiór cieków,
5) dochodzenia odszkodowania w drodze postêpowania
cywilnego w przypadku nie wywi¹zania siê przez Us³ugodawca z obowi¹zków okrelonych w § 10 Regulaminu,
Odbiorca us³ug ma obowi¹zek:
1) terminowego regulowania nale¿noci za odprowadzone cieki,
2) konserwowania i utrzymania w dobrym stanie technicznym wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej, urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych przy³¹cza kanalizacyjnego  je¿eli
jest w³asnoci¹ Odbiorcy us³ug, studzienki kontrolnopomiarowej, urz¹dzeñ pomiarowych i studzienki stanowi¹cej granicê eksploatacji,
3) u¿ytkowania wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej
i przy³¹cza kanalizacyjnego w sposób wykluczaj¹cy
wystêpowanie zak³óceñ w funkcjonowaniu urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, nie wprowadzania do sieci kanalizacji
sanitarnej cieków deszczowych,
4) zapewnienia pracownikom Us³ugodawcy dostêpu do
studzienek rewizyjnych w celu wykonania czynnoci
eksploatacyjnych oraz kontroli instalacji i urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych,
5) informacji dla Us³ugodawcy o korzystaniu z innych róde³ wody w celu umo¿liwienia naliczania nale¿noci za
zrzut cieków z uwzglêdnieniem iloci z tych róde³,
6) nieudostepniania bez zgody Us³ugodawcy przy³¹cza
kanalizacyjnego dla odprowadzania cieków z innej
posesji,
7) zlikwidowania z chwil¹ pod³¹czenia posesji do sieci
kanalizacji sanitarnej istniej¹cego zbiornika  osadnika
cieków w przypadku przep³ywu cieków przez to urz¹dzenie,
8) je¿eli w wyniku eksploatacji przy³¹cza kanalizacyjnego
bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy us³ug powstanie zagro¿enie z tytu³u awarii Us³ugodawca wzywa Odbiorcê us³ug do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro-
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¿enia pod nadzorem przedstawiciela Us³ugodawcy, a
w przypadku gdy takie wezwanie nie jest nieskuteczne
mo¿e od³¹czyæ przykanalik i usun¹æ przyczynê awarii
obci¹¿aj¹c odbiorcê us³ug poniesionymi kosztami,
9) odbiorca us³ug odprowadzaj¹cy cieki przemys³owe
zobowi¹zany jest do niezw³ocznego powiadomienia
Us³ugodawcy o awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych w celu
podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych
skutki awarii.
§ 13
Ograniczenia.
Odbiorca us³ug nie mo¿e wprowadziæ do urz¹dzeñ kanalizacyjnych::
1) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych
a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków skór, tekstyliów,
w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym,
2) odpadow p³ynnych niemieszaj¹cych siê z wod¹, w
szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85o C,
a w szczególnoci benzyny, nafty, oleju opa³owego,
karbidu, trójnitrotoluenu,
4) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru,
5) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z
kiszonek,
6) niezdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych.
CZÊÆ IV. PRZY£¥CZENIA DO SIECI WOD-KAN.
§ 14
Us³ugodawca na wniosek w³aciciela albo osób, które
korzystaj¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym statusie
prawnym okrela warunki techniczne przy³¹czenia nieruchomoci do sieci wod.-kan. eksploatowanej przez us³ugodawcê.
§ 15
Wniosek o wydanie warunków winien zawieraæ rodzaj
zabudowy, zapotrzebowanie na wodê, iloæ odprowadzanych cieków, w przypadku odprowadzenia  cieków przemys³owych ich iloci i jakoci, do wniosku winna byæ
za³¹czona mapa sytuacyjno-wysokociowa w skali 1: 500,
1:1000 z istniej¹cym uzbrojeniem.
§ 16
Przy³¹cza wod.-kan. s¹ wykonane na podstawie projektu budowlanego opracowanego w oparciu o warunki
techniczne okrelone przez Us³ugodawcê oraz obowi¹zuj¹ce normy i przepisy na koszt zainteresowanego.
§ 17
Przy³¹cza realizowane s¹ przez w³aciciela albo osoby,
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która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym statusie prawnym na jego koszt.
§ 18
Wykonane przy³¹cza mog¹ byæ przyjête nieodp³atnie
na maj¹tek gminy i eksploatowane
przez Us³ugodawcê na podstawie umowy.
§ 19
Zmiana warunków technicznych korzystania z przy³¹czy wod-kan nastêpuje po uzyskaniu uzgodnieñ z Us³ugodawc¹.
§ 20
W³¹czenie przy³¹czy wod-kan do sieci wykonane jest
przez Us³ugodawcê odp³atnie po odbiorze technicznym
i sporz¹dzeniu protokó³u oraz zawarciu umowy o dostawê wody i odprowadzenie cieków.
CZÊÆ V. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
UMÓW Z ODBIORC¥ US£UG
§ 21
Zawarcie umowy nastêpuje na wniosek Odbiorcy
us³ug, którego nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
§ 22
Dostawa wody i odprowadzenie cieków odbywa siê
na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê, odprowadzenie cieków zawartej miêdzy Odbiorc¹ us³ug a us³ugodawc¹.
§ 23
Umowa, o której mowa w § 24 mo¿e byæ zawarta z
osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczona woda,
odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym statusie prawnym.
§ 24
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzenie cieków
zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu na prowadzenie
dzia³alnoci,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 25
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 24 zawierana
jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.
§ 26
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w § 25 us³ugodawca zawiera
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umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania,
4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw
wody w pozosta³ych lokalach.
§ 27
Us³ugodawca mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów
z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w §
25 Regulaminu, równie¿ gdy nie s¹ spe³nione warunki o
których mowa w § 26
§ 28
Zawór za wodomierzem g³ównym lub miejsce na jego
zainstalowanie jest miejscem wydania rzeczy (jakoci i cinienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
§ 29
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹.
§ 30
Taryfy zatwierdzone przez Radê Gminy nie podlegaj¹
ustaleniu w oparciu o umowê, o której mowa w § 24.
Zmiana taryfy op³at nie skutkuje zmian¹ treci umowy.
§ 31
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.

uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadku, gdy jest ona ustalona na podstawie wskazañ dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.
§ 36
Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczona wodê
i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku.
1) zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ co do
wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
2) w przypadku stwierdzenia nadp³aty zostanie ona naliczona na poczet przys z³ych nale¿noci ¿¹dania
Odbiorcy us³ug o jej zwrot nastêpuje do 14 dni od
daty z³o¿enia wniosku.
§ 37
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne je¿eli Odbiorca us³ug nie uici³
op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce
po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ych op³at.
§ 38
Za ponowne pod³¹czenie do sieci Us³ugodawca mo¿e
¿¹daæ kaucji gwarancyjnej w wysokoci 6 miesiêcznych
nale¿noci za dostawê wody i odprowadzenie cieków
od odbiorcy us³ug, dla którego Us³ugodawca zaprzesta³
us³ugi z tyt. nieuregulowania nale¿noci w terminach okrelonych w Regulaminie.
§ 39
Za dostawê wody dla zasilenia publicznych fontann,
celów p.po¿., zraszania powierzchni ulic i placów, podlewania terenów zielonych, nale¿noci reguluje Gmina Parchowo.
§ 40

OP£ATY ZA DOSTAWÊ WODY
I ODPROWADZENIE CIEKÓW

Okres obrachunkowy ustala siê na 30  90 dni. W uzasadnionych przypadkach okres obrachunkowy mo¿e byæ
inny, okrelony w umowie o dostawê wody i odprowadzenie cieków.

§ 32

CZÊÆ VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Rozliczenie za pobór wody i odprowadzenie cieków
s¹ prowadzone przez Us³ugodawcê z Odbiorcami us³ug
na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at
oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzonych cieków.
§ 33
Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego a:
1) w przypadku jego braku, w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wód,
2) w przypadku uszkodzenia jako rednie z trzech poprzednich zarejestrowanych, wskazañ zu¿ycia.
§ 34
Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, a w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ ustala siê jako równ¹ iloci pobranej wody lub okrelonej w umowie.
§ 35
W rozliczeniach z Odbiorc¹ us³ug co do iloci odprowadzonych cieków iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody

§ 41
Regulamin niniejszy zosta³ uchwalony Uchwa³¹ Nr
............... z dnia Rady Gminy Parchowo i obowi¹zuje od
dnia....................
§ 42
W sprawach nie objêtych 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.
§ 43
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego udostêpniania Regulaminu Odbiorcom us³ug.
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UCHWA£A Nr XLIX/336/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji dla przedszkoli publicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591z pón. zm.) art. 117 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.), art. 79 ust. la ustawy z dnia 7 wrzenia 1991
r. o systemie owiaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 r.
z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przedszkola publiczne prowadzone przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego zwane dalej przedszkolamiotrzymuj¹ dotacjê z bud¿etu gminy.
2. Dotacja ta przys³uguje na ka¿dego ucznia, w wysokoci równej wydatkom przewidzianym w bud¿ecie gminy na jednego ucznia. Dotacjê przyznaje siê na rok bud¿etowy.
3. Przez kwotê wydatków, o których mowa w ust. 2 rozumie siê ³¹czn¹ kwotê wydatków bud¿etowych na jednego ucznia wed³ug stanu na dzieñ 1 stycznia ka¿dego
roku bud¿etowego, na który przyznana jest dotacja, z
wy³¹czeniem wydatków na:
a) inwestycje,
b) remonty kapitalne,
c) odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
emerytów i rencistów.
4. Dla ustalenia wydatków, o których mowa w ust. 2 przyjmuje siê liczbê uczniów przedszkoli pubticznych wed³ug sianu na dzieñ 10 wrzenia roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy, w którym ma byæ udzielona dotacja.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ i
wchodzi z ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz
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UCHWA£A Nr XLIV/298/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXI/155/2000
Rady Gminy w Ryjewie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjne-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

go, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoci
szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 Ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U.
z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z pón. zm.), w zwi¹zku z 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
z pón. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w
sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci
stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê
przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania dodatku za warunki
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów
zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100,
poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544 i z 2002 r. Nr 160,
poz. 1323) i stosownie do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 wrzenia 2002 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 160,
poz. 1323) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXI/155/2000 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoci szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w podstawie prawnej uchwa³y, tj. w oznaczeniu miejsca opublikowania rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. u¿yte w nawiasie po tytule rozporz¹dzenia wyrazy w brzmieniu
(Dz. U. Nr 39, poz. 455) zastêpuje siê wyrazami
(Dz. U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100, poz. 1074, z 2001 r.
Nr 52, poz. 544 oraz z 2002 r. Nr 160, poz. 1323),
2) w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y, obejmuj¹cym tabelê
dodatków funkcyjnych, Tabela ta otrzymuje nowe
brzmienie, a mianowicie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
Wysokoæ dodatku funkcyjnego liczona
od miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego
Od
Do

Stanowisko
Przedszkola:
a)

dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

10% 25%

b)

dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie

7% 15%

Szko³y wszystkich typów:
a)

dyrektor szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów

10% 30%

b)

dyrektor szko³y licz¹cej od 9 do 16 oddzia³ów

15% 40%

c)

dyrektor szko³y licz¹cej 17 i wiêcej oddzia³ów

20% 50%

d)

wicedyrektor

10% 30%

e)

lider zespo³u przedmiotowego

5% 20%

f)

opiekun sta¿u

g)

wychowawca klasy

30 z³otych

h)

doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

300 z³otych

5%

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym zmiany ujête w pkt 2) § 1 tej uchwa³y
wchodz¹ w ¿ycie pocz¹wszy od 1 wrzenia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr 2/I/2002
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Przechlewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje
§1
W Statucie Gminy Przechlewo uchwalonym uchwa³¹
Nr 26/90 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 26 wrzenia
1990 r. w sprawie Statutu Gminy Przechlewo (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1996 r. Nr 36, poz. 119 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 11. ust. 3. Statutu Gminy otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie:
3. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2) § 41. Regulaminu Rady Gminy w Przechlewie, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do Statutu  otrzymuje
brzmienie:
§ 41. Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce komisje
sta³e:

1. Komisjê Gospodarcz¹ i Bud¿etu.
Przedmiotem dzia³ania komisji s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
Rolnictwa, w tym ochrona gruntów rolnych i lenych,
gospodarki lenej i ³owieckiej, rozwoju budownictwa,
handlu i us³ug, rzemios³a, bud¿etu i finansów, planowania gospodarczego i przestrzennego rozwoju gminy, opiniowanie bud¿etu i jego wykonania oraz innych
materia³ów wnoszonych pod obrady Rady w zakresie
spraw obejmuj¹cych dzia³alnoæ komisji.
2. Komisjê Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego.
Przedmiotem dzia³ania komisji s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
 ochrona rodowiska, zaopatrzenia w wodê, komunikacji i dróg lokalnych, utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenach wsi, ochrony przeciwpo¿arowej,
gospodarki komunalnej, przestrzegania prawa i porz¹dku, publicznego, ochrona mienia, opiniowanie
bud¿etu i jego wykonania oraz innych materia³ów
wnoszonych pod obrady Rady w zakresie spraw
obejmuj¹cych dzia³alnoci komisji.
3. Komisjê Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej.
Przedmiotem dzia³ania Komisji s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
 owiaty i wychowania, kultury i twórczoci artystycznej, rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej, opiniowanie bud¿etu
gminy i jego wykonania oraz innych materia³ów
wnoszonych pod obrady Rady w zakresie spraw
obejmuj¹cych dzia³alnoæ Komisji.
4. Komisjê Rewizyjn¹.
Przedmiotem dzia³ania komisji jest kontrolowanie dzia³alnoci Wójta Gminy i podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej, w tym opiniowanie bud¿etu i sprawozdania z
jego wykonania, wystêpowanie z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
Wójtowi, gospodarowania mieniem gminy, przestrzegania i realizacji bie¿¹cych zadañ gminy .
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§3

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia jej podjêcia.

Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90011)  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

451
UCHWA£A Nr 113/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Miastko na 2002 rok.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 109,
111, 112, 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 155, poz. 1014 z pón. zm)
Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy na 2002 r. w wysokoci ogó³em- 24.989.574,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê Wydatki bud¿etu Gminy na 2002 r. w wysokoci ogó³em  25.840.574,- z³
zgodnie z za³acznikiem Nr 2*.
§2
W bud¿ecie Gminy na 2002 r. ustala siê:
1) przychody (z po¿yczki WFO i GW) w wysokoci 
900.000,- z³,
2) rozchody (sp³ata raty kredytu BO) w wysokoci 
49.000,- z³ jako elementy równowa¿¹ce bud¿et  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.

§7
W bud¿ecie Gminy wyodrêbnia siê dochody z tytu³u
wydawania zezwoleñ na sprzedaz napojów alkoholowych
(rozdz. 75095) oraz wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w równowa¿nych kwotach ogó³em 273.000,- z³.
§8
Ustala siê rezerwy bud¿etowe w wysokoci ogó³em
325. 580, z³, z wyodrêbnieniem:
1) rezerwa ogólna na wydatki bie¿¹ce  75.580,- z³,
2) rezerwa celowa  owiatowa  100.000,- z³,
3) rezerwa na inwestycje (drogowe)  150.000,- z³.
§9
W bud¿ecie Gminy ustala siê rodki na wydatki jednostek pomocniczych (so³ectw i osiedli) w ogólnej kwocie
48.000,- z³ (rozdz. 75095)  do podzia³u przez Zarz¹d Miasta i Gminy, po zasiêgniêciu opinii komisji Rady M i G.
§ 10
Prognozê d³ugu Gminy Miastko w latach 2002-2004
przedstawia za³acznik Nr 8*.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta i Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etowych,
polegaj¹cych na przeniesieniu planowanych rodków
na wydatki miêdzy rozdzia³ami i paragrafami  w ramach dzia³u;
2) przekazania niektórych uprawmnieñ do dokonywania
przeniesiñ planowanych wydatków podleg³ym jednostkom organizacyjnym Gminy.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Miastko.

§3

§ 13

Na wydatki inwestycyjne w bud¿ecie Gminy planuje
siê kwotê ³¹czn¹  4.750.000,- z³, z przeznaczeniem na
realizacjê zadañ okrelonych w  wykazie stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 4*.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz
na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.

§4
Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie w 2002 r.  okrela za³¹cznik Nr 5*.
§5
Planowane na 2002 r. przychody i wydatki komunalnych zak³adów bud¿etowych oraz instytucji kultury m. i g.
Miastko, z okreleniem przyznanych dotacji z byd¿etu
Gminy  zawiera za³. Nr 6*.

*) Z¹³acznikow Nr 1-8 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr II/24/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki nr
ew. 326/5 we wsi Skowarcz.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 326/5 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 3.058ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo- us³ugow¹ (us³ugi jako funkcja uzupe³niaj¹ca maks. 40% ca³kowitego zainwestowania posesji) w
formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno
stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1/U, MN2/U),
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2, K3, K4, K5,
K6),
3) elektroenergetykê  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków
mieszkalnych w odleg³oci 6m od linii rozgraniczaj¹cej teren:
a) MN1/U od dróg K2 i K3,
b) MN2/U od dróg K2 i K3,
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje
oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 12m ca³kowitej wysokoci budynku,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 1,0m
od poziomu gruntu,
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków
8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla
pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
10) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
11) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji
preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu do
wykoñczenia elewacji,
12) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) K3 (min. szerokoæ 8m w liniach rozgraniczaj¹cych),
b) K1(min. szerokoæ 10m w liniach rozgraniczaj¹cych),
c) K2 (min. szerokoæ 10m w liniach rozgraniczaj¹cych),
d) K4, K5, K6 (min. szerokoæ 6m w liniach rozgraniczaj¹cych),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych
zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki
bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni),
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków;
c) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na
terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
2) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K1, K2, K3, K4, K5, K6 oraz odprowadzenie
wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych
nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
3) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêd-
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niaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
4) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
5) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane
w miejscu ich powstawania, a tylko te, których
nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich
utylizacji,
b) odpady poprodukcyjne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie,
c) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
6) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
7) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt sta³y
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
5) obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
zewnêtrznych granicy posesji od strony dz. nr ew.
327/2 i dz. nr ew. 325/3,
6) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50m2,
7) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê inne podzia³y i scalania dzia³ek przy
zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
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4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich;
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 7 pkt 3-4 oraz pkt 11 uchwa³y nr VII/71/2000
Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r. w
sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 3.058ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia
1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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453
UCHWA£A Nr II/25/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki o
numerze ew. 98 w miejscowoci Kleszczewko.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ew. 98 w miejscowoci
Kleszczewko w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 3.44ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej
w uk³adzie wolno stoj¹cym (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN5, MN6, MN7),
2) mieszkaniowo  us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN3/U, MN4/U MN5/U) w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno
stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji us³ugowej
30%;
3) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K),
4) elekroenergetykê (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów
budynków w odleg³oci:
a) 5 m od granicy terenu MN1U drogi dz. nr ew.20/2
oraz MN2U i drogi dz. nr ew.20/2,
b) 4 m od granicy terenu MN1U i drogi K oraz MN2U
i drogi K,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci 6m od granicy terenu
MN5, MN6, MN3/U, MN4/U, MN5/U i terenu K,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje
oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 1.0 m
od poziomu gruntu;
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8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów:
a) dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej
od 21 do 30 stopni,
b) dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych z dopuszczeniem dachów naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji,
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
K (min. szerokoæ 8m w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych
zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki
bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni),
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków;
c) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na
terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu
winny byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
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c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych
powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do
jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
6) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane
w miejscu ich powstawania, a tylko te, których
nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich
utylizacji,
b) odpady poprodukcyjne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie,
c) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi K obowi¹zuje
nakaz lokalizacji jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1800m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
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2) dopuszcza siê scalanie dzia³ek wydzielonych wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
3) dopuszcza siê dalsze podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700m2, a dla terenu MN3/U i MN4/U w przypadku zabudowy bliniaczej
dopuszcza siê wydzielenia dzia³ek o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 500m2,
4) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700m2,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich;
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 7 pkt 3-4, pkt 8, pkt 11 uchwa³y nr VII/71/
2000 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada
2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 3.4400 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia
1992 r. poz. 92) wraz ze zm. wprowadzonymi do w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96 Rady Gminy
Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 13 poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

454
UCHWA£A Nr II/26/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki o
numerze ew.145/7 w miejscowoci Ró¿yny.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z pón.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ew. 145/7 w miejscowoci Ró¿yny w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.3835ha przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci:
a) 8 m od granicy terenu MN:
(1) i drogi w granicach dz. nr ew. 196,
(2) i drogi w granicach dz. nr ew. 144,
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje
oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynku,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,6 m
od poziomu gruntu;
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
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8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
10) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych z dopuszczeniem dachów naczó³kowych,
11) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji,
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
w granicach dz. nr ew. 196 i dz. nr ew. 144,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych.
cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a
zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu
budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
odprowadzenie wód z powierzchni utwardzonych
nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosow-
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nie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
6) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg obowi¹zuje nakaz lokalizacji jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji od strony tej dróg,
3) minimalny procent powierzchni aktywnej przyrodniczo  50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50m2,
5) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y i scalanie dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 7 pkt 1-3, pkt 11 uchwa³y nr VII/71/2000 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,3835 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia
1992 r. poz. 92) wraz ze zm. wprowadzonymi do w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96 Rady Gminy
Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 13 poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

455
UCHWA£A Nr VII/57/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w sp³acaniu nale¿noci przys³uguj¹cych gminie Rumia.
Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 3 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. Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Nale¿noci przys³uguj¹ce Gminie Rumia z tytu³u czynszu za lokale mieszkalne i u¿ytkowe, dzier¿awy gruntów
oraz nale¿noci wynikaj¹ce z prawomocnych wyroków
s¹dowych mog¹ byæ umarzane w ca³oci lub czêci, odraczane i rozk³adane na raty na zasadach okrelonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
§2
Nale¿noæ mo¿e byæ umorzona w ca³oci, je¿eli:
1) d³u¿nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na nale¿noci dochodziæ,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika, d³u¿nik lub osoba pozostaj¹ca na jego utrzymaniu, byliby pozbawieni
niezbêdnych rodków utrzymania,
3) jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym, dotycz¹cym tej nale¿noci, nie uzyska siê kwoty przewy¿szaj¹cej wydatki egzekucyjne,
4) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika,
5) d³u¿nik zmar³, nie pozostawiaj¹c maj¹tku, z którego
mo¿naby zaspokoiæ nale¿noæ,
6) przeprowadzone postêpowanie wyjaniaj¹ce wyka¿e,
¿e za umorzeniem przemawiaj¹ wzglêdy gospodarcze
lub spo³eczne, a odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie nale¿noci na raty nie zapewni sp³aty tej nale¿noci.

Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony rodowiska.
3) w stosunku do nale¿noci wynikaj¹cych z wyroków
s¹dowych  Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy.
§8
1. W umowie nale¿y okreliæ termin sp³aty nale¿noci.
2. Od nale¿noci, której termin zap³aty odroczono lub
roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za
okres od daty zawarcia umowy do czasu up³ywu terminu w niej okrelonego.
§9

Czêciowe umorzenie nale¿noci, odroczenie terminu
zap³aty lub roz³o¿enie na raty mo¿e nast¹piæ w innych
przypadkach spo³ecznie i gospodarczo uzasadnionych,
po uwzglêdnieniu mo¿liwoci p³atniczych d³u¿nika.

Decyzja o umorzeniu nale¿noci, roz³o¿eniu jej na raty
lub odroczeniu terminu zap³aty mo¿e byæ w ca³oci cofniêta, je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma warunków umowy lub
dowody przedstawione przez d³u¿nika oka¿¹ siê fa³szywe b¹d te¿ Burmistrz Miasta zosta³ wprowadzony w b³¹d,
co do okolicznoci stanowi¹cych podstawê umorzenia,
roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu zap³aty.

§4

§ 10

Je¿eli do zap³aty nale¿noci zobowi¹zany jest wiêcej
ni¿ jeden d³u¿nik, to umorzenie tej nale¿noci w ca³oci
lub czêci, odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie na
raty mo¿e nast¹piæ, gdy okolicznoci uzasadniaj¹ce zastosowanie ulg zachodz¹ w stosunku do wszystkich zobowi¹zanych.

1. Czynnoci zwi¹zane z:
1) przygotowaniem projektów umów,
2) prowadzeniem rejestrów zawartych umów,
3) nadzorowaniem wykonania umów,
wykonuj¹ jednostki merytoryczne.
2. W zakresie realizacji zadañ, o których mowa w pkt 1,
ppkt 3), jednostki merytoryczne wspó³pracuj¹ z Wydzia³em Finansowo-Bud¿etowym Urzêdu lub Administracj¹ Budynków Komunalnych.

§3

§5
Umorzenie nale¿noci g³ównej poci¹ga za sob¹ umorzenie nale¿noci ubocznych (odsetek i kosztów postêpowania). Je¿eli umorzenie dotyczy czêci nale¿noci
g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿noci podlegaj¹ umorzeniu nale¿noci uboczne.
§6
1. O umorzeniu nale¿noci, roz³o¿eniu na raty lub odroczeniu decyduje Burmistrz Miasta, na uzasadniony
wniosek d³u¿nika lub z urzêdu.
2. Decyzjê o umorzeniu ca³ej nale¿noci Burmistrz Miasta podejmuje w formie zarz¹dzenia.
3. Wniosek d³u¿nika winien byæ zaopiniowany przez jednostkê merytoryczn¹ Urzêdu, w³aciw¹ do ustalenia
przedmiotowej nale¿noci.
4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta mo¿e
wyst¹piæ do Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Rumi o przeprowadzenie wywiadu rodowiskowego u d³u¿nika.
5. W przypadku umorzenia czêci nale¿noci, roz³o¿enia
jej na raty lub odroczenia terminu zap³aty Burmistrz
Miasta zawiera z d³u¿nikiem stosown¹ umowê.
6. Projekty umów, o których mowa w pkt 5, stanowi¹ za³¹czniki od 1 do 4* do niniejszej uchwa³y.
§7
Przez jednostkê merytoryczn¹, o której mowa w § 6
pkt 3, rozumie siê:
1) w stosunku do nale¿noci wynikaj¹cych z umowy
dzier¿awy gruntu Referat Gospodarki Gruntami,
2) w stosunku do nale¿noci z tytu³u najmu komunalnych lokali mieszkalnych i u¿ytkowych  Wydzia³
*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.

§ 11
W przypadku niewywi¹zywania siê d³u¿nika z postanowieñ umowy, o której mowa w § 6 pkt 5, jednostka
merytoryczna podejmuje czynnoci zmierzaj¹ce do wyegzekwowania przys³uguj¹cej od d³u¿nika nale¿noci wraz
z odsetkami za zw³okê i kosztami postêpowania.
§ 12
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 wrzenia 1995 r. w sprawie zasad umarzania
i udzielania ulg w sp³acaniu nale¿noci przys³uguj¹cych
Gminie Rumia, zmieniona uchwa³¹ Nr XXVI/256/2000
Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 r.
§ 13
Postanowienia uchwa³y nie dotycz¹ wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy, o których mowa w art. 34a
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z pón. zm.).
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
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UCHWA£A Nr IV/32/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci.
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 ze zm.) i 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 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1
Zwalnia siê w 2003 r. z podatku nieruchomoci s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców w zakresie:
 ochrony przeciwpo¿arowej i kultury,
 kanalizacji,
 usuwania i oczyszczania cieków komunalnych
oraz zaopatrzenia w wodê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

d³ugu publicznego miasta Gdañska obejmuj¹c¹ lata 2002
 2016. W dokumencie tym sporz¹dzonym w formie tabelarycznej przedstawiono stany zad³u¿enia na koniec
roku, wysokoæ odsetek oraz wielkoæ sp³at rat po¿yczek,
kredytów, wykupu obligacji oraz sp³at potencjalnych porêczeñ poszczególnych zobowi¹zañ w kolejnych latach
wynika z niego, ¿e prognozowana ³¹czna kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 456.534.878 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie
42,9% i w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w uchwale bud¿etowej
nie stwierdzi³ rozbie¿noci.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê sk³ad orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekracza granicy
okrelonej w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) wynosz¹cej 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.

§2

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Kreft

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak
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UCHWA£A Nr 11/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Gdañska podjê³a uchwa³ê Nr IV/55/2002 z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta Gdañska na rok 2003, któr¹ ustali³a dochody bud¿etowe w kwocie 1.063.512.596 z³, za wydatki bud¿etowe w kwocie 1.022.479.745 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹
w wysokoci 41.032.851 z³. postanowiono przeznaczyæ
na wykup obligacji komunalnych oraz sp³atê rat kapita³owych kredytu. Jednoczenie ustalono przychody bud¿etu w wysokoci 31.685.149 z³. oraz rozchody w wysokoci 72.718.000 z³.
Pismem Nr WF.II-3100/18/2003 Prezydenta Miasta
Gdañska z dnia 15 stycznia 2003 r. przekazano prognozê
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ZARZ¥DZENIE Nr 22/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 3 marca 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Potêgowo w okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 11.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Potêgowo w nastêpuj¹cych okrêgach wyborczych:
1) Nr 3  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Marka Haincza wskutek prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo
umylne,
2) Nr 11  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Stanis³awa Kanickiego wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybieranych bêdzie w ka¿dym okrêgu wyborczym po jednym radnym.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 11 maja
2003 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 458
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§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 3 marca 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Potêgowo
informacji o granicach okrêgów wyborczych Nr 3 i Nr 11, liczbie wybieranych radnych w
tych okrêgach oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie
–
powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji Wyborczej w
Potêgowie dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgach wyborczych Nr 3
i Nr 11
–
zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie list kandydatów na radnych w
okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 11
– powo³anie przez Wójta Gminy Potêgowo Obwodowych Komisji Wyborczych
– podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Potêgowo
informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o siedzibach Obwodowych
Komisji Wyborczych powo³anych dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Potêgowo
– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 11
wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
– sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdzie Gminy w Potêgowie
– przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców
–

do 22 marca 2003 r.

do 27 marca 2003 r.
do 11 kwietnia 2003 r.
do godz. 24.oo

do 20 kwietnia 2003 r.

do 26 kwietnia 2003 r.
do 27 kwietnia 2003 r.
10 maja 2003 r.
11 maja 2003 r.
godz. 6.00 - 20.00

– g³osowanie
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